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 15/2021/JGL

A C T A

de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei 
que es dugué a terme el dia 15 de juny de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 15 de juny de 2021 es reuneix en 
la Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de Govern 
Local de la Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI 
PAZ PENCHE i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I 
CLARAMUNT que certifica.

Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat 
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat 
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:

Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 hores, després de comprovar la 
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida 
constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que 
s’han adjuntat a la convocatòria, del 10/06/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 15/2021/JGL.

En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor, Sr. Ramón Sánchez Gil

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la JGL ordinària 13/2021, de data 1 de 
juny de 2021 i l’esborrany de l’acta de la JGL extraordinària 14/2021, de data 8 de 
juny de 2021.

S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 61/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de REPARTO 
DE CORRESPONDENCIA URBANO, pel servei de repartiment de correspondència 
del mes d'abril 2021

Atès que el servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de 
l’Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondencia 
Urbano, SL.

Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament.

Atès que per la situació actual de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà no s’ha iniciat cap 
procés per l’adjudicació del contracte pel servei d’enviament de correspondència.

Atès han entrat per registre electrònic, factures del servei esmentat corresponent a 
novembre:

REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)
Codi: 12021002556 Número: A912907
Descripció: CARTA 20GRS...abril
Import: 917.07 € Data Factura: 30/04/2021 Data Recepció: 05/05/2021

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2056/920104/22201 
(despeses per comunicació i missatgeria) per fer front a la despesa d’acord amb la 
reserva de crèdit amb codi 12021000018372.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2021, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit 
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derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, 
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública. 

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 25 de maig de 2021 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa:

REPARTO CORRESPONDENCIA
URBANO,SL

Codi: 12021002556

Servei: Despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de REPARTO 
DE CORRESPONDENCIA URBANO, pel servei de repartiment de correspondència 
del mes d'abril 2021

Import :917,07 €
TOTAL: 917,07 €

Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats el mes 
d’abril, que es relaciona a continuació:

REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)
Codi: 12021002556 Número: A912907
Descripció: CARTA 20GRS...abril
Import: 917.07 € Data Factura: 30/04/2021 Data Recepció: 05/05/2021

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:
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COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

3. Serveis Socials. Expedient núm. 64/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes maig 2021

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de maig de 
2021, ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació a aquests serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12021003129
V21-
FAC02063 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 31/05/2021 31/05/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231101/22690 Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys, d’acord amb la 
reserva de crèdit número 12021000019510

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, i de la Cap de l’Oficina 
Administrativa de l’ASP, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les 
factures dels serveis sense contracte de l’ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de 
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.d de les bases d’execució del pressupost 2021, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit 
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, 
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública.
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Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 3 
de juny de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de juny de 2021, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import
Fundació Pere SERVEI CENTRE OBERT
Tarrés      12021003129 MAIG 2021 2.809,59 €

TOTAL 2.809,59 €

Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit, que es deriva de la factura 
corresponent a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pels serveis prestats d’intervenció 
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes de maig de 2021, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12021003129 V21-FAC02063 2.809,59€

FUNDACIO 
PERE 
TARRES 31/05/2021 31/05/2021 12021000019510

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.
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4. Cultura. Expedient núm. 62/2021/APDRO. 

 
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SAL, pel servei prestat de gestió de la Federació Obrera 
durant el mes de maig de 2021

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de maig de 2021 ha anat 
a càrrec de l’empresa 7 i Tria, SAL.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

Codi Número Import NIF Nom proveïdor Data Factura

12021003132
F20-
1686 2.139,92€ A61046017 7 I TRIA, SAL 31/05/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3020/333102/22799 Gestió Federació Obrera, d’acord amb la reserva de crèdit núm. 
12021000019222.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les factures dels 
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53  del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de 
l’Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de 
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de 
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim 
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres 
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació 
de licitació pública. 

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de cultura en funcions, de data 
31 de maig de 2021.
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de juny de 2021, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
Empresa Codi Servei Import
7 I TRIA, SA 12021003132 Servei gestió de la Federació Obrera 

durant el mes de maig de 2021
2.139,92

TOTAL 2.139,92

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SAL, amb NIF A61046017 pel servei prestat de gestió de la 
Federació Obrera durant el mes de maig de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12021003132 F20-1686 2.139,92€ 12021000019222

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

5. Programes específics. Expedient núm. 63/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel servei prestat de dinamització, 
acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a Molins de 
Rei, durant el mes de maig de 2021
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Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de maig de 2021, ha anat a 
càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura:

Codi Número Import NIF Nom proveïdor
Data 
Factura

12021003128
V21-
FAC02064 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 31/05/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3280/234002/22799 Servei Informadores Acompanyament social, d’acord amb la 
reserva de crèdit núm. 12021000019295.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les factures dels 
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53  del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de 
l’Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de 
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de 
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim 
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres 
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació 
de licitació pública. 

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de negociat de programes 
específics, de data 1 juny de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de juny de 2021, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
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Empresa Codi Servei Import
FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS

12021003218 Servei  de dinamització,acollida, 
acompanyament i informació a les 
persones ouvingudes a Molins- maig

5.005,64 €

TOTAL 5.005,64 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés amb NIF. R5800395E, pel servei prestat de 
dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a 
Molins de Rei, durant el mes de maig de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Núm. RC
12021003128 V21-FAC012064 5.005,64 12021000019295

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

6. Esports. Expedient núm. 65/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de 
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL pels serveis de consergeria, neteja i manteniment 
de les instal·lacions esportives del mes de MAIG de 2021

Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el 
poliesportiu la Sínia i el poliesportiu municipal Ricard Ginebreda del mes de maig de 
2021 ha anat a càrrec de l’empresa Llop Gestió Esportiva.

Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal 
per a la seva comptabilització les factures següents:
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Codi Número Import Nom proveïdor NIF
Data 

Factura
Data 

Recepció

12021003179 S21-403 12.920,79 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. B62538228 31/05/2021 01/06/2021

12021003178 S21-402 9.766,56 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. B62538228 31/05/2021 01/06/2021

12021003177 S21-401 6.707,59 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. B62538228 31/05/2021 01/06/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària 3030/342401/22799 Gestió Instal·lacions Esportives, d’acord amb la 
reserva de crèdit núm. 12021000020545. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural signat el 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les factures 
dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de 
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de 
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de 
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim 
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres 
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació 
de licitació pública.
 Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat d’Esports 
de data 4 de juny de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 7 de juny de 2021, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
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Empresa Codi Servei Import

LLOP GESTIO        12021003179  CONSERGERIA, MANTENIMENT
ESPORTIVA, S.L.                             I NETEJA POLIESPORTIU R.GINEBREDA      12.920,79 €

MAIG 2021

LLOP GESTIO        12021003178  CONSERGERIA, MANTENIMENT
ESPORTIVA, S.L.                             I NETEJA POLIESPORTIU LA SÍNIA                9.766,56 €

MAIG 2021

LLOP GESTIO 12021003177 CONSERGERIA, MANTENIMENT
ESPORTIVA, S.L.                            I NETEJA POLIESPORTIU MUNICIPAL         6.707,59 €

MAIG 2021

TOTAL 29.394,94 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment, 
neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el poliesportiu 
Ricard Ginebreda durant el mes de maig de 2021, que es relacionen a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Núm. RC

12021003179 S21-403 12.920,79 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. 31/05/2021 12021000020545

12021003178 S21-402 9.766,56 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. 31/05/2021 12021000020545

12021003177 S21-401 6.707,59 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L. 31/05/2021 12021000020545
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Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

7. Infància i Joventut. Expedient núm. 66/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel servei de Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) 
del mes de MAIG de 2021

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de maig de 2021 ha anat a 
càrrec de l’empresa Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

2.336,83 147 FUNDACIO PERE 
TARRES

31/01/2020 04/02/2020

Codi Número Import Nom proveïdor NIF
Data 
Factura

Data 
Recepció

12021003130 V21-FAC02065 2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS R5800395E 31/05/2021 31/05/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233102/22691 Projecte XEL, d’acord amb la reserva de crèdit número 
12021000020605.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural signat el 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les factures 
dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de 
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
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Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de 
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de 
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim 
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres 
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació 
de licitació pública.

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap de negociat d’Infància i 
Joventut, de data 4 de juny de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 7 de juny de 2021, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Projecte Xarxa Import
FUNDACIÓ  12021003130 Educativa Local (XEL)       2.336,83
PERE TARRÉS mes de MAIG de 2021

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern local aprova per unanimitat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, pels serveis prestats al 
Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) durant el mes de maig de 2021, que es relaciona 
a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Núm. RC
12021003130 V21-FAC02065 2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 31/05/2021 12021000020605
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Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

7. Intervenció. Expedient núm. 34/2021/APRDE. 
 
Donar compte a la JGL de l’aprovació dels decrets de despesa

Atès que en data 16 d’abril de 2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 663 
mitjançant el qual el President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) té 
delegada l’aprovació de les factures d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost 
relatiu a les competències que té atorgades l’alcalde com a titular en aquesta matèria.
D’acord amb el punt tercer d’aquest Decret d’Alcaldia, el president de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC) dona compte a la Junta de Govern Local dles següents 
Decrets aprovats:

Núm.
Decret Data Text del Decret

168 09/02/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
167 09/02/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
237 23/02/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
238 23/02/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
374 16/03/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
373 16/03/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
468 09/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
421 25/03/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
497 14/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
505 15/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
547 20/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
546 20/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
613 30/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
612 30/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
631 04/05/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
630 04/05/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
755 25/05/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
756 25/05/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
629 04/05/2021 Aprovació de despesa 2019 i 2020 amb objeccions
490 12/04/2021 Factura de l'any 2020 sense operació prèvia amb objeccions
420 25/03/2021 Factura de l'any 2020 sense operació prèvia amb objeccions
375 16/03/2021 Aprovació de despesa 2020 amb op. prèvia sense objeccions
337 11/03/2021 Aprovació de despesa 2020 sense op. prèvia amb objeccions
161 03/02/2021 Aprovació de despesa 2019 sense op. prèvia amb objeccions
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780 28/05/2021 Aprovació de despeses de 2019 i 2020 

Atès l’informe-proposta signada per l’interventor accidental en data 7 de juny de 2021.

La Junta de Govern Local resta assabentada

Únic: DONAR COMPTE a ja Junta de Govern Local de l’aprovació de despesa dels 
Decrets següents:

Núm.
Decret Data Text del Decret

168 09/02/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
167 09/02/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
237 23/02/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
238 23/02/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
374 16/03/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
373 16/03/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
468 09/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
421 25/03/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
497 14/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
505 15/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
547 20/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
546 20/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
613 30/04/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
612 30/04/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
631 04/05/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
630 04/05/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
755 25/05/2021 Aprovació de despeses sense objeccions
756 25/05/2021 Aprovació de despeses amb objeccions
629 04/05/2021 Aprovació de despesa 2019 i 2020 amb objeccions
490 12/04/2021 Factura de l'any 2020 sense operació prèvia amb objeccions
420 25/03/2021 Factura de l'any 2020 sense operació prèvia amb objeccions
375 16/03/2021 Aprovació de despesa 2020 amb op. prèvia sense objeccions
337 11/03/2021 Aprovació de despesa 2020 sense op. prèvia amb objeccions
161 03/02/2021 Aprovació de despesa 2019 sense op. prèvia amb objeccions
780 28/05/2021 Aprovació de despeses de 2019 i 2020 

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Ramón Sánchez Gil
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9. Urbanisme. Expedient núm. 10/2020/PROUR. 
 
Requeriment de documentació i esmenes per a la continuació de la tramitació 
del projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can 
Rabella fins al riu Llobregat

Vist l’informe tècnic jurídic emès en data 8 de juny de 2021 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la següent: 

“INFORME TÈCNIC-JURÍDIC

Assumpte: Requeriment de documentació i esmenes per la continuació de la 
tramitació del Projecte constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des 
de Can Rabella fins al riu Llobregat, al terme municipal de Molins de Rei

I. ANTECEDENTS

El 17 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va establir els acords d’aprovar 
inicialment el projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can 
Rabella fins al riu Llobregat, de sotmetre l’esmentat projecte a informació pública 
durant el termini d’un mes, i de sol·licitar els informes als organismes afectats per llur 
competència sectorial.

El 23 de novembre de 2020 l’acord de la Junta de Govern Local va ser publicat al diari 
el Punt Avui i en data 27 de novembre va ser inserit en el Butlletí Oficial de la Província 
i a la web municipal on va estar a disposició del 27 de novembre al 27 de desembre de 
2020.

El 24 de novembre de 2020, amb registre de sortida 5453, la corporació va sol·licitar 
informe al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) i, amb registre 
de sortida 5452, ho va fer a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).

El període d’exposició pública va vèncer el 28 de desembre de 2020 i durant el període 
d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:

Núm. 1: formulada el 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24885, per la Sra. M.F.B. en la que incorpora 2 al·legacions.

Núm. 2: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general 
d’entrada 24886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de 
Catalunya en la que incorpora 10 al·legacions.

Núm. 3: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general 
d’entrada 24889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada 
en la que incorpora 9 al·legacions.



Acta JGL 15/06/2021
 SEC/SCC/red

17/59
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Núm. 4: Formulada el dia 24 de desembre de 2020, amb registre general 
d’entrada 24946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles en 
la que incorpora 10 al·legacions.

Núm. 5: formulada el dia 28 de desembre de 2020, amb registre general 
d’entrada 25023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la 
Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC en la que incorpora 9 
al·legacions.

El 21 de gener de 2021, amb registre d’entrada 1578, el consistori ha rebut l’informe 
emès pel CPNSC.

El 8 de març de 2021, amb registre d’entrada 4927, el consistori ha rebut l’informe 
emès per l’ACA.

El 13 de maig de 2021 el cap de Negociat de Medi Ambient ha emès informe en 
relació a les al·legacions al projecte constructiu de restauració de la Riera de  
Vallvidrera, des de Can Rabella fins al riu Llobregat, al T.M de Molins de Rei.

El 26 de maig de 2021 l’Assessoria jurídica externa ha emès informe jurídic relatiu a 
les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública del “projecte 
constructiu de restauració de la Riera de  Vallvidrera, des de Can Rabella fins al riu 
Llobregat” que ha estat conformat per l’assessora jurídica municipal en data 28 de 
maig de 2021.

II. INFORMES EMESOS PELS ORGANISMES SECTORIALS

El CPNSC ha emès informe favorable les conclusions del qual es transcriuen a 
continuació:

“Examinat el Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des 
de Can Rabella fins el Riu Llobregat, dins el Parc Natural de la Serra de 
Collserola, s’informa favorablement condicionat al compliment de les 
consideracions enunciades anteriorment i a la tramitació del procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental davant l’òrgan ambiental que correspongui.”

L’ACA ha emès informe favorable les conclusions del qual es transcriuen a 
continuació:

“Examinat l’expedient d’acord amb que ha estat exposat, pel que fa a aquest 
tipus de treballs en domini públic hidràulic aquesta unitat informa favorablement 
amb les següents condicions:
Caldrà autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució del projecte 
de restauració de la riera de Vallvidrera.
Caldrà autorització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com administració 
actuant del Sistema de Sanejament en alta de Sant Feliu de Llobregat respecte 
a les afectacions al col·lector en alta.
Caldrà Autorització o informe favorable del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola al trobar-se en una zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000.
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En el cas que finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua atorgui la custòdia 
Fluvial d’aquest tram de la Riera de Vallvidrera a alguna entitat o organisme 
caldrà que els projectes siguin compatibles.”

III. AL·LEGACIONS PRESENTADES (breu descripció)

Núm. 1: formulada el 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 24885, 
per la Sra. M.F.B. en la que argumenta les següents al·legacions:

“Al·legació número 1: sobre la manca de criteris tècnics clars per a conservar la 
biodiversitat dels espais d’especial protecció afectats i potenciar el valor de la 
riera com a connector biològic entre Collserola i la vall del riu Llobregat.
.../...
Demano que es faci una actuació que asseguri la conservació de la 
biodiversitat del sistema a llarg termini, contempli el manteniment de les 
varietats locals de les espècies, i millori la situació dels hàbitats i espècies 
d’especial interès comunitari.

Al·legació número 2: sobre la manca d’efectivitat de les actuacions 
fraccionades per a la recuperació de la qualitat ecològica de la riera.
.../...
Demano que les fases d’actuació en l’àmbit de la riera s’executin de manera 
sincrònica. Que les accions contemplin tot l’àmbit d’acció, que considerin la 
dinàmica hidrològica del tram de riera afectat i que assegurin la recuperació i el 
manteniment d’una bona qualitat ecològica.”

Núm. 2: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya en la que 
argumenta les següents al·legacions.

“Al·legació número 1: de caràcter global.
Demanem que les empreses i administracions que han permès la construcció 
del polígon que ha afectat l’espai natural protegit (GOODMAN REAL ESTATE 
SPAIN S.L., Ajuntament de Molins de Rei i Consorci del Parc Natural de 
Collserola), es facin càrrec d’una restauració i remediació completat de la zona 
que ha estat destruïda en abocar-hi les terres sobrants que han afectat l’àmbit 
de la riera de Vallvidrera en el seu tram baix.

Al·legació número 2: sobre l’autoria del projecte de restauració.
.../...
Considerem insuficient que l’autoria i signatura es restringeixi a la d’un enginyer 
de camins, canals i ports, sense que cap persona amb formació acadèmica 
relacionada amb el medi natural l’hagi, com a mínim, revisat i se’n 
responsabilitzi també amb la seva signatura.

Al·legació número 3: la presentació a exposició pública d’un projecte de 
restauració esdevé un procés viciat substancialment perquè d’antuvi s’ha 
executat parcialment.
.../...
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Demanem l’aturada de les actuacions iniciades en aquesta zona fins que no 
s’estudiïn i resolguin les propostes incloses a les al·legacions presentades que 
afectin en aquestes zones.

Al·legació número 4: el projecte no respon als objectius esmentats a la diagnosi 
de la situació.

.../...
Demanem que la restauració/remediació ha de ser costejada i executada per 
les empreses i administracions que n’han permès la construcció malgrat afectar 
un espai protegit: Goodman real estat (spain) s.l., Ajuntament de Molins de Rei 
i Consorci del Parc Natural de Collserola. Xarxa Natura 2000 convida a 
mantenir i, si s’escau, recuperar els hàbitats i espècies propis de la zona.

Al·legació número 5: absència de criteris tècnics clars per conservar la 
biodiversitat dels espais d’especial protecció afectats i potenciar el valor de la 
riera com a connector biològic entre Collserola i la vall del riu Llobregat.
.../...
Demanem que l’execució del projecte comporti prioritàriament el manteniment 
de els varietats locals de les espècies i la millora de la situació dels hàbitats i 
espècies d’especial interès comunitari descrites per aquests ambients.

Al·legació número 6: sobre la prioritat i la viabilitat de les basses de les 
terrasses i el seu manteniment.
6.1 Sobre la realització de les basses: .../... creiem que la restauració s’ha de 
realitzar en aquesta direcció: vegetació adequada per a les espècies que 
habiten la zona abans que no pas crear un hàbitat artificial per a una o unes 
espècies determinades.
.../...
6.2. Sobre el manteniment de els basses: .../... demanem que es facin les 
actuacions prioritàries que contemplin la remediació de la zona justificades i 
adreçades a l’objectiu de fomentar el manteniment d’hàbitats i espècies 
d’interès comunitari incloses en la fitxa de les Zones Especials de Conservació 
de la regió mediterrània corresponent a la Serra de Collserola (ES5110024).

Al·legació número 7: ineficiència i pèrdua d’efectivitat de les actuacions 
fraccionades previstes per a la recuperació ecològica de la riera.
.../...
Demanem que les fases d’actuació en l’àmbit de la riera s’executin de manera 
sincrònica amb un calendari definit, de manera que assegurin la recuperació i el 
manteniment d’una bona qualitat ecològica. Per ajudar a consolidar una bona 
dinàmica hidrològica, demanem que es realitzin les actuacions en tot l’àmbit i 
esglaonar les diferents accions de recuperació en el temps. Això, a més, 
possibilitaria anar analitzant la resposta de la dinàmica fluvial a les accions.

Al·legació número 8: sobre la manca de calendarització concreta dels treballs 
de restauració.

.../...
Demanem que s’especifiqui en quina data es realitzaran les diferents 
actuacions, perquè considerem que n’hi ha que requereixen dur-se a terme 
abans de la finalització de les obres de construcció de les naus.
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Al·legació número 9: manca de pressupost referent al manteniment de les 
actuacions.

.../...
Demanem que s’incloguin i s’especifiquin els costos derivats del manteniment 
de tota la zona, de manera detallada. Cal quantificar aquests costos en 
aspectes com el reg i cures necessàries per garantir la viabilitat de les 
plantacions, actuacions sobre possibles xaragalls que es puguin crear, 
vigilància i control de les espècies invasores de la zona, control dels meandres 
generats a la riera.
Considerem que cal dotar de garantia l’execució d’aquests despeses i 
incloure’ls en els pressupostos de l’ajuntament (amb els desitjables acords que 
es pugui fer per a què se’n facin responsables l’empresa i entitats com el 
Consorci de l Collserola o l’ACA) per tal de garantir que podran dur-se a terme 
correctament en els períodes establerts.

Al·legació número 10: sobre la manca d’encaix entre l’àmbit del pla d’actuació i 
l’àmbit del projecte.
.../...
Demanem: 
- Que l’ajuntament de Molins de Rei compleixi el seu compromís de realitzar 

un projecte de restauració que realment tingui en compte tot l’espai al voltant 
de la riera, des de Can Rabella fins la desembocadura.

- El projecte ha d’incloure tota la zona afectada incloent el cost econòmic del 
manteniment de tota la zona. És a dir, les actuacions s’han de correspondre 
amb TOT l’àmbit d’actuació del projecte

- Que no es pavimenti l’Avinguda de Collserola, donat que un increment del 
trànsit a la zona dificulta la conservació de l’espai natural que precisament 
es vol protegir com ho reiteren els òrgans directius del Parc de Collserola.

- Que es defineixi una zona de protecció al marge dret de la riera, a la 
gravera, per tal de garantir la connectivitat ecològica de la riera en aquests 
espai i fins la desembocadura al riu Llobregat.”

Núm. 3: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, en la que 
argumenta les següents al·legacions.

“Al·legació número 1: sobre l’autoria del projecte de restauració.

Al·legació número 2: sobre la presentació a exposició pública d’un projecte de 
restauració que ja ha estat parcialment executat, en el que fa referència a les 
basses per amfibis a les terrasses de la zona nord-oest.
.../...
Demanem l’aturada de les actuacions iniciades en aquesta zona fins que no 
s’estudiïn les propostes incloses a les nostres al·legacions que afectin a 
aquestes zones.

Al·legació número 3: sobre perquè el projecte no respon als objectius 
esmentats a la Diagnosi de la situació.
.../...
Demanem que, donat que s’ha destruït un espai amb la construcció del polígon, 
és necessari restaurar-lo. La restauració/remediació ha de ser executada per 
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les empreses i administracions que han permès la seva construcció afectant un 
espai protegit: Goodman real estat (spain) s.l., Ajuntament de Molins de Rei i 
Consorci del Parc Natural de Collserola. Xarxa Natura 2000 convida a mantenir 
i, si s’escau, recuperar els hàbitats i espècies propis de la zona.

Al·legació número 4: sobre la manca de criteris tècnics clars per a conservar la 
biodiversitat dels espais d’especial protecció afectats i potenciar el valor de la 
riera com a connector biològic entre Collserola i la vall del riu Llobregat.
.../...
Demanem que es faci una actuació que contempli el manteniment de les 
varietats locals de les espècies, i millori la situació dels hàbitats i espècies 
d’especial interès comunitari.

Al·legació número 5: sobre la manca d’efectivitat de les actuacions 
fraccionades per a la recuperació de la qualitat ecològica de la riera.
.../...
Demanem que les fases d’actuació en l’àmbit de la riera s’executin de manera 
sincrònica. I que assegurin la recuperació i el manteniment d’una bona qualitat 
ecològica. Al respecte de la dinàmica hidrològica, una actuació més efectiva 
consistiria en realitzar les actuacions en tot l’àmbit i esglaonar les diferents 
accions de recuperació en el temps. Això, tanmateix, possibilitaria anar 
analitzant la resposta de la dinàmica fluvial a les accions.

Al·legació número 6: sobre la viabilitat de les basses de les terrasses i el seu 
manteniment.

.../...
Demanem que es facin actuacions que contemplin la remediació de la zona per 
a fomentar el manteniment d’hàbitats i espècies d’interès comunitari incloses en 
la fitxa de les Zones Especials de Conservació de la regió mediterrània 
corresponent a la Serra de Collserola (ES5110024).

Al·legació número 7: sobre la manca de calendarització clara de les feines de 
restauració.

.../...
Demanem que s’especifiqui en quina data es realitzaran les diferents 
actuacions, ja que considerem que n’hi ha que requereixen dur-se a terme 
abans de la finalització de les obres de construcció de les naus.

Al·legació número 8: sobre la manca de pressupost referent al manteniment de 
les actuacions.
.../...
Demanem que s’incloguin els costos derivats del manteniment de tota la zona, i 
de manera detallada. Cal quantificar aquests costos en aspectes com el reg i 
cures necessàries per garantir la viabilitat de les plantacions, actuacions sobre 
possibles xaragalls que es puguin crear, vigilància i control de les espècies 
invasores de la zona, control dels meandres generats a la riera.
Cal incloure aquests costos en els pressupostos de l’ajuntament per tal de 
garantir que podran dur-se a terme correctament.

Al·legació número 9: sobre la manca d’encaix entre l’àmbit del pla d’actuació i 
l’àmbit del projecte.
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.../...
Demanem: 
- Que l’ajuntament de Molins de Rei compleixi el seu compromís de realitzar 

un projecte de restauració que realment tingui en compte tot l’espai al voltant 
de la riera, des de Can Rabella fins la desembocadura.

- El projecte ha d’incloure tota la zona afectada incloent el cost econòmic del 
manteniment de tota la zona. És a dir, les actuacions s’han de correspondre 
amb TOT l’àmbit d’actuació del projecte

- Que no es pavimenti l’Avinguda de Collserola, donat que un increment del 
trànsit a la zona dificulta la conservació de l’espai natural que precisament 
es vol protegir.

- Que es defineixi una zona de protecció al marge dret de la riera, a la 
gravera, per tal de garantir la connectivitat ecològica de la riera en aquests 
espai.”

Núm. 4: Formulada el dia 24 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles. Les al·legacions 
exposades per aquesta interessada són coincidents amb l’exposició feta el dia 23 de 
desembre de 2.020 amb registre general d’entrada 24886 pel Sr. JL.M.T en 
representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya

Núm. 5: formulada el dia 28 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
25023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la 
Natura a Catalunya – ADENC. Les al·legacions exposades per aquesta interessada 
són coincidents amb l’exposició feta el dia 23 de desembre de 2.020 amb registre 
general d’entrada 24889 per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La 
Rierada.

IV. INFORMES EMESOS EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES

El cap de Negociat de Medi Ambient, en l’informe emès en data 13 de maig de 2021, 
proposa les següents respostes a les al·legacions formulades:

Núm. 1 formulada el 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 24885, 
per la Sra. M.F.B. consistent en 2 al·legacions proposades a les que es fa la següent 
proposta de resposta:

“Al·legació núm. 1: desestimar l’al·legació. Les propostes del Projecte es fan 
amb l’objectiu d’aconseguir la millora/augment de la biodiversitat de l‘àmbit del 
Projecte a llarg termini, així com la millora dels hàbitats i espècies d’especial 
interès comunitari (retirada Arundo donax, manteniment agricultura en terrenys 
privats, ordenació ús públic fent-ho compatible amb l’agricultura en terrenys 
privats ,..). 
Pel que fa a l’origen genètic de les plantes incloses a les actuacions de 
restauració i sembres, hi ha experts botànics que argumenten que és millor no 
sembrar ni plantar amb planta de viver dins d’espais naturals protegits donada 
la dificultat, i gairebé impossibilitat, de garantir que l’origen genètic sigui 
autòcton i no només això sinó que hauria de ser propi de l’indret on s’actua. 
Una altra opció seria promoure la restauració espontània de la vegetació 
pròpia, però també és cert que si es pretén substituir Arundo donax per “bosc 
de ribera” s’haurà de plantar arbrat de mida gran i, per tant, no ens podem 
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esperar els anys necessaris perquè una llavor arribi a ser una arbre 
suficientment gran. La variabilitat genètica s’ha de tenir en compte 
especialment en llocs on hi ha una vegetació molt específica / singular / 
protegida però en aquest cas ens trobem en un lloc on gairebé no hi ha 
vegetació autòctona i està rodejat de plantacions antròpiques d’arbrat de tot 
tipus (fruiters,. ..). En el Projecte ja es parla de ‘subministrament de vivers 
certificats i especialitzats amb planta de reforestació i autòctona’.

Al·legació núm. 2: estimar l’al·legació. S’informa favorablement que totes les 
actuacions previstes en el Projecte (excloses les actuacions ja aprovades pel 
PPU i el projecte d’urbanització (PU en endavant) Llicorelles, en execució) es 
realitzin en una sola fase.

Núm. 2: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya, consistent 
en 10 al·legacions proposades a les que es fa la següent proposta de resposta:

Al·legació núm. 1: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del PU i del PPU, estan aprovades definitivament i informades 
favorablement per l’ACA i pel CPNSC, entre altres ens sectorials.
“Les terres abocades sobrants” referides a l’al·legació tenen a veure amb la 
creació de la plataforma única i amb l’equilibri del moviment de terres de 
manera que s’aproximi a un balanç equilibrat, minimitzant al màxim els 
moviments de terres i garantint la reubicació de les terres extretes sobrants en 
àrees de l’entorn tal com explicita el PPU i com es recull en el PU del sector 
industrial del sector de Llicorelles.
Tanmateix, traslladar a la persona interessada que d’acord amb l’establert a la 
Llei d’Urbanisme i el reglament que la desplega, la gestió urbanística del sector 
obliga a la persona promotora a costejar les obres de la urbanització del sector, 
en aquest cas, fins i tot les obres de restauració de la riera en l’àmbit inclòs 
dintre del sector urbanístic del PPU. Aquest cost, per tant, està implícit en la 
pròpia gestió urbanística. Igualment, traslladar que els treballs de restauració 
de la Riera de Vallvidrera es faran d’acord amb: l’aprovació definitiva que resulti 
del Projecte (en coherència amb el PPU i el PU), les al·legacions que siguin 
estimades, i les consideracions dels diferents informes emesos pels 
organismes afectats per llur competència sectorial.

Al·legació núm. 2: desestimar l’al·legació. Tota la documentació ambiental 
del PPU i del PU Llicorelles ha estat formulada i revisada per la consultora 
ambiental la Llena ambiental, consultora especialitzada en tramitacions 
ambientals de planejament i obres urbanització, amb gran experiència en 
restauració d’àmbits fluvials (www.lallena.cat). Els enginyers de camins, canals 
i ports, són competents per a redactar projectes de restauració de rieres.

Al·legació núm. 3: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del PU del sector del PPU de Llicorelles, estan aprovades 
definitivament desprès d’haver estat en període d’exposició pública i haver 
recollit les consideracions dels informes favorables i informades favorablement 
per l’ACA i pel CPNSC

Al·legació núm. 4: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 

http://www.lallena.cat
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de Llicorelles, estan aprovades definitivament desprès d’haver estat en període 
d’exposició pública i haver recollir les consideracions dels informes favorables i 
informades favorablement per l’ACA i pel CPNSC. Les actuacions esmentades 
estan en execució i qui es fa càrrec econòmicament de la seva execució és el 
promotor del PU ( Goodman Real Estate (Spain) SL).

Al·legació núm. 5: desestimar l’al·legació. Les propostes del Projecte es fan 
amb l’objectiu d’aconseguir la millora/augment de la biodiversistat del sistema a 
llarg termini, així com la millora dels hàbitats i espècies d’especial interès 
comunitari (retirada Arundo donax, manteniment agricultura en terrenys privats, 
ordenació ús públic fent-ho compatible amb l’agricultura en terrenys privats ,..).
Pel que fa a l’origen genètic de les plantes incloses a les actuacions de 
restauració i sembres, hi ha experts botànics que argumenten que és millor no 
sembrar ni plantar amb planta de viver dins d’espais naturals protegits donada 
la dificultat, i gairebé impossibilitat, de garantir que l’origen genètic sigui 
autòcton i no només això sinó que hauria de ser propi de l’indret on s’actua. 
Una altra opció seria promoure la restauració espontània de la vegetació 
pròpia, però també és cert que si es pretén substituir Arundo donax per “bosc 
de ribera” s’haurà de plantar arbrat de mida gran i, per tant, no ens podem 
esperar els anys necessaris perquè una llavor arribi a ser una arbre 
suficientment gran. La variabilitat genètica s’ha de tenir en compte 
especialment en llocs on hi ha una vegetació molt específica / singular / 
protegida però en aquest cas ens trobem en un lloc on gairebé no hi ha 
vegetació autòctona i està rodejat de plantacions antròpiques d’arbrat de tot 
tipus (fruiters,. ..). En el Projecte ja es parla de ‘subministrament de vivers 
certificats i especialitzats amb planta de reforestació i autòctona’.

Al·legació núm. 6: desestimar l’al·legació. El Document Inicial Estratègic 
(juliol 2018) del PPU Llicorelles fa esment a l’existència probable de diferents 
espècies d’amfibis en el sector del PPU.  El document d’abast de la OTAAA (19 
de novembre de 2018) adverteix de la possible presència d’amfibis (espècies 
d’interès comunitari que requereixen  una protecció estricta, incloses en l’annex 
IV de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hábitats naturals i de la fauna i flora silvestre). El 20 de novembre de 2018 
(dictamen  Comissió Executiva) el CPNSC proposa creació de basses d’aigües 
pluvials per a potenciar els hàbitats per als amfibis. L’Estudi Ambiental 
Estratègic (desembre 2018) del PPU Llicorelles torna a fer esment a l’existència 
probable de diferents espècies d’amfibis en el sector del PPU. L’informe 
d’aprovació inicial de la OTAAA (13 de maig de 2019) torna a advertir de la 
possible presència d’amfibis (espècies d’interès comunitari que requereixen 
una protecció estricta, incloses en l’annex IV de la Directiva 92/43/CEE, de 21 
de maig de 1992, relativa a la conservació dels hábitats naturals i de la fauna i 
flora silvestre). L’Estudi Ambiental Estratègic refós (juliol 2019) del PPU 
Llicorelles torna a fer esment a l’existència probable de diferents espècies 
d’amfibis en el sector del PPU. 
Les propostes del Projecte es fan amb l’objectiu d’aconseguir la 
millora/augment de la biodiversitat del sistema a llarg termini, així com la millora 
dels hàbitats i espècies d’especial interès comunitari (retirada Arundo donax, 
manteniment agricultura en terrenys privats, ordenació ús públic fent-ho 
compatible amb l’agricultura en terrenys privats ,..) .
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En relació als moviments de terres per a la creació de les basses per a amfibis, 
la creació d’aquestes basses s’ha d’entendre com a mesures addicionals 
associades a ambients aquàtics en zones de terrasses, sense una relació 
directa amb la restauració de la llera d’aigües baixes de la riera de Vallvidrera. 
Les basses estan dissenyades perquè tinguin aigua de forma temporal en 
èpoques de pluges (habitualment primavera (època de cria dels amfibis) i 
tardor). Les argiles utilitzades per a la formació de la base impermeable de les 
basses són argiles molt impermeables (Plistocé) que afloren en el sector del 
PU Llicorelles. A principis de març de 2021, quan encara no s’hi havia establert 
vegetació –ni plantada, ni autòctona-, ja s’hi havien observat 8 postes d’ous de 
gripau corredor. Es previst signar un acord de custòdia amb la Societat 
Catalana d’Herpetologia per a la gestió i manteniment de les 10,5 hectàrees de 
sols no urbanitzables dins del sector del PU Llicorelles, dins del Parc Natural 
(representa un 50% del sector del PU). Respecte les espècies, per bé que no 
hagi figurat cap amfibi originàriament a la fitxa de Xarxa Natura 2000 de la ZEC 
Collserola, cal dir que aquestes fitxes es revisen periòdicament, i, 
previsiblement, hi acabaran figurant espècies d’amfibis a curt/mig termini, atesa 
la informació actualitzada de que disposa el Consorci del Parc Natural de 
Collserola. 

Al·legació núm. 7: estimar l’al·legació. S’informa favorablement que totes les 
actuacions previstes en el Projecte (excloses les actuacions ja aprovades pel 
PPU i el projecte d’urbanització (PU en endavant) Llicorelles, en execució) es 
realitzin en una sola fase.

Al·legació núm.8: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 
de Llicorelles, estan aprovades definitivament després d’haver estat en període 
d’exposició pública i desprès d’haver recollit les consideracions dels informes 
favorables de l’ACA i pel CPNSC. Les actuacions esmentades estan en 
execució actualment, no han finalitzat. La resta d’actuacions del Projecte (fora 
de  l’àmbit del PU Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 
de Llicorelles) s’implementaran un cop el Projecte estigui aprovat definitivament 
i s’hagin licitat l’obra. És difícil de determinar una data a dia d’avui.

Al·legació núm. 9: estimar l’al·legació. Tot i que no és estrictament necessari 
especificar els costos de manteniment en un projecte constructiu, s’informa 
favorablement que s’incorpori al Projecte una estimació del cost de 
manteniment de les tasques ja incloses en el Projecte (6.8 Pla de conservació i 
manteniment (annex núm. 6 Pla de manteniment i conservació)), incorporant 
les consideracions de l’informe del CPNSC de 21 de gener de 2021. 

Al·legació núm. 10: desestimar l’al·legació. Les propostes del Projecte es 
fan amb l’objectiu d’aconseguir la millora/augment de la biodiversistat del 
sistema a llarg termini, així com la millora dels hàbitats i espècies d’especial 
interès comunitari (retirada Arundo donax, manteniment agricultura en terrenys 
privats, ordenació ús públic fent-ho compatible amb l’agricultura en terrenys 
privats ,..).
Les actuacions del Projecte inclouen totes les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, excepte les actuacions ja previstes en dins del Projecte d’Urbanització 
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del sector del Pla Parcial Urbanístic de Llicorelles, les quals ja estan aprovades 
definitivament i informades favorablement per l’ACA i pel CPNSC.
L’àmbit del projecte inclou tota la conca de la part baixa de la riera de 
Vallvidrera des del pont de Can Rabella fins el riu Llobregat, però no cal fer 
actuacions a tota la superfície del Projecte ja que bona part de l’àmbit ja és 
forestal o agrícola. L’àmbit respon a la prescripció de les determinacions del 
PPU del sector Llicorelles, de promoure un projecte de recuperació del tram 
baix de la riera, els espais lliures propers que s’hi troben vinculats, els 
equipaments comunitaris en contacte i els espais agraris i forestals que formen 
part dels vessants o conques tributàries de la riera de Vallvidrera.
La urbanització del tram de l’Avinguda de Collserola pendent d’urbanitzar, al 
nord del cementiri municipal, està previst en el planejament vigent i s’executarà 
a mig/llarg termini. La connexió entre els dos trams de l’Avinguda de Collserola 
ja urbanitzats, permetrà, entre altre aspectes positius, la circulació de vehicles 
sense restriccions de girs ni d’amplades, tal i com succeeix en l’actualitat entre 
els carrers del Rector Colom i l’Avinguda de Collserola. També escurçarà els 
quilòmetres recorreguts dels vehicles “en trànsit”/ de pas, i farà baixar la 
circulació de vehicles en carrers residencials (Rector Colom, Frederic Soler, 
Magdalena Corcoll), així com els sorolls i contaminació atmosfèrica 
relacionada.
La zona d’equipaments de la “gravera” (amb qualificació urbanística 7b i 7c) 
està actualment en replantejament per fer compatible el desenvolupament 
urbanístic del sector, amb la millora del marge dret de la riera de Vallvidrera 
(tan a efectes hidràulics (inundabilitat) com de millora del connector entre el 
Parc Natural i el riu Llobregat).

Núm. 3: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, consistent en 9 
al·legacions proposades a les que es fa la següent proposta de resposta:

Al·legació núm. 1: desestimar l’al·legació. Tota la documentació ambiental 
del PPU i del PU Llicorelles ha estat formulada i revisada per la consultora 
ambiental la Llena ambiental, consultora especialitzada en tramitacions 
ambientals de planejament i obres urbanització, amb gran experiència en 
restauració d’àmbits fluvials (www.lallena.cat). Els enginyers de camins, canals 
i ports, són competents per a redactar projectes de restauració de rieres.

Al·legació núm. 2: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial de 
Llicorelles, estan aprovades definitivament desprès d’haver estat en període 
d’exposició pública i haver recollit les consideracions dels informes favorables i 
informades favorablement per l’ACA i pel CPNSC

Al·legació núm. 3: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 
de Llicorelles, estan aprovades definitivament i informades favorablement per 
l’ACA i pel CPNSC. Les actuacions esmentades estan en execució i qui es fa 
càrrec econòmicament de la seva execució és el promotor del PU ( Goodman 
Real Estate (Spain) SL).

Al·legació núm. 4: desestimar l’al·legació. Les propostes del Projecte es fan 
amb l’objectiu d’aconseguir la millora/augment de la biodiversistat del sistema a 

http://www.lallena.cat
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llarg termini, així com la millora dels hàbitats i espècies d’especial interès 
comunitari (retirada Arundo donax, manteniment agricultura en terrenys privats, 
ordenació ús públic fent-ho compatible amb l’agricultura en terrenys privats ,..).
Pel que fa a l’origen genètic de les plantes incloses a les actuacions de 
restauració i sembres, hi ha experts botànics que argumenten que és millor no 
sembrar ni plantar amb planta de viver dins d’espais naturals protegits donada 
la dificultat, i gairebé impossibilitat, de garantir que l’origen genètic sigui 
autòcton i no només això sinó que hauria de ser propi de l’indret on s’actua. 
Una altra opció seria promoure la restauració espontània de la vegetació 
pròpia, però també és cert que si es pretén substituir Arundo donax per “bosc 
de ribera” s’haurà de plantar arbrat de mida gran i, per tant, no ens podem 
esperar els anys necessaris perquè una llavor arribi a ser una arbre 
suficientment gran. La variabilitat genètica s’ha de tenir en compte 
especialment en llocs on hi ha una vegetació molt específica / singular / 
protegida però en aquest cas ens trobem en un lloc on gairebé no hi ha 
vegetació autòctona i està rodejat de plantacions antròpiques d’arbrat de tot 
tipus (fruiters,. ..). En el Projecte ja es parla de ‘subministrament de vivers 
certificats i especialitzats amb planta de reforestació i autòctona’.

Al·legació núm. 5: estimar l’al·legació. S’informa favorablement que totes les 
actuacions previstes en el Projecte (excloses les actuacions ja aprovades pel 
PPU i el Projecte d’Urbanització Llicorelles, en execució) es realitzin en una 
sola fase.

Al·legació núm. 6: desestimar l’al·legació. El Document Inicial Estratègic 
(juliol 2018) del PPU Llicorelles fa esment a l’existència probable de diferents 
espècies d’amfibis en el sector del PPU.  El document d’abast de la OTAAA (19 
de novembre de 2018) adverteix de la possible presència d’amfibis (espècies 
d’interès comunitari que requereixen  una protecció estricta, incloses en l’annex 
IV de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hábitats naturals i de la fauna i flora silvestre). El 20 de novembre de 2018 
(dictamen  Comissió Executiva) el CPNSC proposa creació de basses d’aigües 
pluvials per a potenciar els hàbitats per als amfibis. L’Estudi Ambiental 
Estratègic (desembre 2018) del PPU Llicorelles torna a fer esment a l’existència 
probable de diferents espècies d’amfibis en el sector del PPU. L’informe 
d’aprovació inicial de la OTAAA (13 de maig de 2019) torna a advertir de la 
possible presència d’amfibis (espècies d’interès comunitari que requereixen 
una protecció estricta, incloses en l’annex IV de la Directiva 92/43/CEE, de 21 
de maig de 1992, relativa a la conservació dels hábitats naturals i de la fauna i 
flora silvestre). L’Estudi Ambiental Estratègic refós (juliol 2019) del PPU 
Llicorelles torna a fer esment a l’existència probable de diferents espècies 
d’amfibis en el sector del PPU. 
Les propostes del Projecte es fan amb l’objectiu d’aconseguir la 
millora/augment de la biodiversitat del sistema a llarg termini, així com la millora 
dels hàbitats i espècies d’especial interès comunitari (retirada Arundo donax, 
manteniment agricultura en terrenys privats, ordenació ús públic fent-ho 
compatible amb l’agricultura en terrenys privats ,..) .
En relació als moviments de terres per a la creació de les basses per a amfibis, 
la creació d’aquestes basses s’ha d’entendre com a mesures addicionals 
associades a ambients aquàtics en zones de terrasses, sense una relació 
directa amb la restauració de la llera d’aigües baixes de la riera de Vallvidrera. 
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Les basses estan dissenyades perquè tinguin aigua de forma temporal en 
èpoques de pluges (habitualment primavera (època de cria dels amfibis) i 
tardor). Les argiles utilitzades per a la formació de la base impermeable de les 
basses són argiles molt impermeables (Plistocé) que afloren en el sector del 
PU Llicorelles. A principis de març de 2021, quan encara no s’hi havia establert 
vegetació –ni plantada, ni autòctona-, ja s’hi havien observat 8 postes d’ous de 
gripau corredor. Es previst signar un acord de custòdia amb la Societat 
Catalana d’Herpetologia per a la gestió i manteniment de les 10,5 hectàrees de 
sols no urbanitzables dins del sector del PU Llicorelles, dins del Parc Natural 
(representa un 50% del sector del PU). Respecte les espècies, per bé que no 
hagi figurat cap amfibi originàriament a la fitxa de Xarxa Natura 2000 de la ZEC 
Collserola, cal dir que aquestes fitxes es revisen periòdicament, i, 
previsiblement, hi acabaran figurant espècies d’amfibis a curt/mig termini, atesa 
la informació actualitzada de que disposa el Consorci del Parc Natural de 
Collserola. 

Al·legació núm.7: desestimar l’al·legació. Les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, dins del Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 
de Llicorelles, estan aprovades definitivament després d’haver estat en període 
d’exposició pública i desprès d’haver recollit les consideracions dels informes 
favorables de l’ACA i pel CPNSC. Les actuacions esmentades estan en 
execució actualment, no han finalitzat. La resta d’actuacions del Projecte (fora 
de  l’àmbit del PU Projecte d’Urbanització del sector del Pla Parcial Urbanístic 
de Llicorelles) s’implementaran un cop el Projecte estigui aprovat definitivament 
i s’hagin licitat l’obra. És difícil de determinar una data a dia d’avui.

Al·legació núm. 8: estimar l’al·legació. Tot i que no és estrictament necessari 
especificar els costos de manteniment en un projecte constructiu, s’informa 
favorablement que s’incorpori al Projecte una estimació del cost de 
manteniment de les tasques ja incloses en el Projecte (6.8 Pla de conservació i 
manteniment (annex núm. 6 Pla de manteniment i conservació)), incorporant 
les consideracions de l’informe del CPNSC de 21 de gener de 2021. 

Al·legació núm. 9: desestimar l’al·legació. Les propostes del Projecte es fan 
amb l’objectiu d’aconseguir la millora/augment de la biodiversistat del sistema a 
llarg termini, així com la millora dels hàbitats i espècies d’especial interès 
comunitari (retirada Arundo donax, manteniment agricultura en terrenys privats, 
ordenació ús públic fent-ho compatible amb l’agricultura en terrenys privats ,..).
Les actuacions del Projecte inclouen totes les actuacions de l’àmbit del 
Projecte, excepte les actuacions ja previstes en dins del Projecte d’Urbanització 
del sector del Pla Parcial Urbanístic de Llicorelles, les quals ja estan aprovades 
definitivament i informades favorablement per l’ACA i pel CPNSC.
L’àmbit del projecte inclou tota la conca de la part baixa de la riera de 
Vallvidrera des del pont de Can Rabella fins el riu Llobregat, però no cal fer 
actuacions a tota la superfície del Projecte ja que bona part de l’àmbit ja és 
forestal o agrícola. L’àmbit respon a la prescripció de les determinacions del 
PPU del sector Llicorelles, de promoure un projecte de recuperació del tram 
baix de la riera, els espais lliures propers que s’hi troben vinculats, els 
equipaments comunitaris en contacte i els espais agraris i forestals que formen 
part dels vessants o conques tributàries de la riera de Vallvidrera.
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La urbanització del tram de l’Avinguda de Collserola pendent d’urbanitzar, al 
nord del cementiri municipal, està previst en el planejament vigent i s’executarà 
a mig/llarg termini. La connexió entre els dos trams de l’Avinguda de Collserola 
ja urbanitzats, permetrà, entre altre aspectes positius, la circulació de vehicles 
sense restriccions de girs ni d’amplades, tal i com succeeix en l’actualitat entre 
els carrers del Rector Colom i l’Avinguda de Collserola. També escurçarà els 
quilòmetres recorreguts dels vehicles “en trànsit”/ de pas, i farà baixar la 
circulació de vehicles en carrers residencials (Rector Colom, Frederic Soler, 
Magdalena Corcoll), així com els sorolls i contaminació atmosfèrica 
relacionada.
La zona d’equipaments de la “gravera” (amb qualificació urbanística 7b i 7c) 
està actualment en replantejament per fer compatible el desenvolupament 
urbanístic del sector, amb la millora del marge dret de la riera de Vallvidrera 
(tan a efectes hidràulics (inundabilitat) com de millora del connector entre el 
Parc Natural i el riu Llobregat).

Núm. 4: Formulada el dia 24 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
24946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles, consistent en 10 
al·legacions proposades. Són al·legacions idèntiques a les formulades pel Sr. JL.M.T 
en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya presentades el 23 de desembre 
de 2020 amb registre general d’entrada 24886. Així, la resposta diu:

em remeto a l’exposat com a respostes a dites al·legacions.

Núm. 5: formulada el dia 28 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada 
25023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la 
Natura a Catalunya – ADENC, consistent en 9 al·legacions proposades. Són 
al·legacions gairebé idèntiques a les formulades per la Sra. L.I.P. en representació de 
l’entitat SOS La Rierada presentades el 23 de desembre de 2020 amb registre general 
d’entrada 24889. Així, la resposta diu:

em remeto a l’exposat com a respostes a dites al·legacions.

D’altra banda, l’informe emès en data 26 de maig de 2021 per l’Assessoria Jurídica 
externa, conformat per l’assessora jurídica municipal en data 28 de maig de 2021, fa 
les següents consideracions jurídiques sobre la tramitació i sobre les al·legacions que 
es transcriuen a continuació:

III.- TRAMITACIÓ

Com es va manifestar amb motiu de l’acord d’aprovació inicial, el procediment a 
seguir per a l’aprovació del Projecte constructiu de restauració de la riera de 
Vallvidrera, des de Can Rabella fins al riu Llobregat, és el que correspon a un 
projecte d’urbanització regulat a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLUC).
Per tant, un cop finalitzada la informació pública i comunicats els informes 
sectorials, i abans de l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva, procedeix 
donar trasllat al promotor del Projecte per tal que incorpori en el document els 
condicionants i/o prescripcions que resulten tant dels esmentats informes 
sectorials com de l’estimació parcial de les al·legacions.
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La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva correspon a 
l’Alcaldia-Presidència, de conformitat amb el previst a l’article 53.1.s) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya o a la Junta de Govern Local si té 
delegada la competència. 

IV.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES SOBRE LES AL·LEGACIONS.

La major part de les al·legacions presentades són de caire tècnic i han estat 
informades pels serveis tècnics municipals. Des del punt de vista jurídic s’escau 
únicament realitzar alguna consideració general per tal de contextualitzar 
adequadament el document que ara es tramita. 
En primer lloc, s’ha de significar que no poden ser considerades les 
al·legacions relatives a les obres d’urbanització i actuacions executades a 
l’empara el Pla parcial del sector Les Llicorelles i del corresponent Projecte 
d’urbanització. Es tractaria de l’al·legació identificada amb la lletra D) de les 
al·legacions de CEPA (al·legació número 3), que es reprodueix a les de “SOS 
LA RIERADA”, “STOP LLICORELLES”  i ” ADENC”.
El sector anomenat “Les Llicorelles” va ser definit per la “Modificació puntual del 
Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el 
nucli urbà de Molins de Rei-Sector Nord”, aprovada definitivament el 4 de juliol 
de 2003. I, el Pla parcial urbanístic promogut per GOODMAN REAL STATE 
(SPAIN), SL,  s’aprova definitivament per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità (CTUAMB) en data 4 d’octubre de 2019, 
prèvia formulació de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona (OTAAB) de l’oportuna Declaració ambiental estratègica favorable 
de data 5 d’agost de 2019. 
El Projecte de restauració de la riera Vallvidrera des de Can Rabella fins al riu 
Llobregat, s’ha requerit al promotor del Sector per tractar-se d’una previsió del 
Pla parcial derivada de l’estudi ambiental estratègic (EAE) i de l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística (EIIP) formulats per a la seva tramitació i en 
la mesura que el sub-àmbit Est es troba travessat per la riera de Vallvidrera. 
D’acord amb el Pla parcial, el Projecte de restauració de la riera ha de 
respectar el “Document de Directrius i Criteris Paisatgístics a l’àmbit de la riera 
de Vallvidrera, entre Can Rabella i el riu Llobregat”, però no té incidència sobre 
les previsions del Projecte d’urbanització pel que fa a les actuacions limitades 
estrictament a l’àmbit territorial del sector urbanístic.
Per tant, no són admissibles aquelles al·legacions que pretenen qüestionar el 
desenvolupament urbanístic del sector Les Llicorelles que disposa dels 
instruments de planejament i gestió legalment exigibles, així com de la 
conformitat de l’òrgan mediambiental que va emetre, fa relativament poc temps, 
la Declaració Ambiental Estratègica. 
D’altra banda, no consta que ni el Pla parcial, ni els instruments de gestió del 
sector Les Llicorelles, hagin estat impugnats davant la jurisdicció contenciós-
administrativa; circumstància que corrobora llur adequació a la legalitat 
urbanística i mediambiental atès que cap entitat o persona de les que avui 
al·leguen vers el Projecte de restauració de la riera va interposar recurs en seu 
contenciós-administrativa.
En segon lloc, al marge de la resposta tècnica que els serveis tècnics 
municipals puguin donar a les al·legacions presentades cal advertir que en tot 
cas el Projecte de restauració de la riera requereix de la conformitat del 
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Consorci PNSC, en tant que constitueix l’administració que va exigir en el seu 
dia la formulació d’aquest projecte i sobre la qual recau la responsabilitat 
d’informar qualsevol proposta d’actuació a desenvolupar en l’àmbit de l’espai 
natural de la Serra de Collserola.
Les entitats CEPA, la Federació Ecologistes de Catalunya i les entitats de la 
PCDC manifesten que formen part del Consell Consultiu del Consorci, i per tant 
cal inferir que els criteris o suggeriments d’actuació per a la restauració de la 
riera que es plantegen a les al·legacions, es van poder traslladar al Consorci 
abans que aquest emetés el seu informe. Per tant, s’ha d’entendre que el 
Consorci ja ha tingut en compte, en allò que ha considerat prou fonamentat, les 
argumentacions de les entitats al·legants.
I, com s’ha anticipat, el CPNSC va lliurar el seu informe en data 18 de 
desembre de 2020, ordenant tot un seguit de condicionaments relatius als 
àmbits i programa funcional, a l’adequació morfològica del terreny, a diferents 
aspectes de restauració vegetal i pla de conservació i manteniment, a aspectes 
d’accessibilitat i vialitat, a hidrologia i drenatge, a serveis afectats i, per últim, 
sobre reg. 
L’informe del CPNSC és favorable condicionat al compliment dels 
condicionaments relatius als anteriors aspectes, si bé requereix també la 
tramitació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, exigint que el 
Projecte inclogui la documentació i el contingut que determina l’article 45 de la 
Llei 21/2013 i que el promotor la tramiti al l’òrgan ambiental.
Atès que el contingut de l’informe del CPNSC obliga a incorporar al Projecte el 
conjunt de condicionants que estableix i tramitar el procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental, es obligat donar-ne trasllat de l’informe al promotor per tal 
que introdueixi les modificacions necessàries i elabori la documentació per 
iniciar el tràmit ambiental.
Per últim, pel que fa a l’autoria del Projecte, -a que es refereix l’al·legació 
identificada amb la lletra C) de les al·legacions de CEPA (al·legació número 2), 
i que es reprodueix a les de “SOS LA RIERADA”, “STOP LLICORELLES” i 
“ADENC”-, s’ha de puntualitzar a la vista de l’informe dels serveis tècnics 
municipals, que tota la documentació ambiental ha estat formulada i revisada 
per la consultora ambiental La Llena ambiental, això sense perjudici de 
manifestar que els enginyers de camins, canals i ports, són competents per 
redactar aquest tipus de projecte.
Per consegüent, des del punt de vista jurídic es proposa la desestimació de 
les al·legacions, en els aspectes de caire més jurídic identificades amb les 
lletres C) i D) de les al·legacions de CEPA, i que es reprodueix a les de 
“SOS LA RIERADA”, “STOP LLICORELLES” i “ADENC”.

V. FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant 
TRLUC). En concret li són d’aplicació els articles 89.6 i 119.2 del TRLUC

També li és d’aplicació el Decret 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU) i en concret els articles 96 a 98 i 
111.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.

Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 20 d’abril de 
2010.

Pla Especial d’Ordenació i de protecció del Medi Natural del Parc de Collserola, 
aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 1987.

Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can 
Balasc.

Pla parcial urbanístic del sector industrial Les Llicorelles, amb data d’aprovació 
definitiva de 4 de desembre de 2019 (DOGC el 13 de desembre de 2019).

Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
aprovada definitivament en data 22 de desembre de 2020 (DOGC 12 de febrer de 
2021)

Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, aprovat definitivament en data 6 d’abril de 2021 (DOGC 09 d’abril de 
2021).

VI. CONCLUSIONS

Atès que el període d’exposició pública va vèncer el 28 de desembre de 2020 i vist que 
durant el període d’exposició pública s’han presentat al·legacions conformades per 5 
al·legants, exposant cadascun d’ells vàries al·legacions.

Vist l’informe favorable emès pel CPNSC condicionat a que el Projecte incorpori les 
consideracions enunciades a l’informe emès i a la tramitació del procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental davant l’òrgan ambiental que correspongui.

Vist l’informe favorable amb condicions emès per l’ACA.

Vist l’informe emès en data 13 de maig de 2021 pel cap de Negociat de Medi Ambient 
en que proposa estimar les al·legacions següents:

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B, l’al·legació número 2.

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de 
Catalunya, les al·legacions número 7 i 9.

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 5 i 8.
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§ De les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 7 i 9.

§ De les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J.C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i 
Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 5 i 8.

I, desestimar les següents:

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B., l’al·legació número 1.

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T. en representació de CEPA-Ecologistes de 
Catalunya, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9.

§ De les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

§ De les formulades el dia 28 de desembre de 2.020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J:C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i 
Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 
6, 7, i 9.

Vist l’informe emès en data 26 de maig de 2021 per l’Assessoria Jurídica externa, 
conformat per l’assessora jurídica municipal en data 28 de maig de 2021, relatiu a les 
al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública del “projecte constructiu 
de restauració de la riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins al Riu llobregat, i que 
des del punt de vista jurídic proposa desestimar les al·legacions següents:

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T. en representació de CEPA-Ecologistes de 
Catalunya, les al·legacions número 2 i 3.

§ De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 1 i 2.

§ De les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 2 i 3.

§ De les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J:C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i 
Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 1 i 2.
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D’acord amb el que s’ha exposat, i per tal de donar continuïtat a la tramitació del 
Projecte constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins al 
riu Llobregat al terme municipal de Molins de Rei, es proposa que la Junta de Govern 
Local adopti els següents acords:

PRIMER: ESTIMAR les al·legacions següents: 

a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B, l’al·legació número 2.

b) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya, les 
al·legacions número 7 i 9.  

c) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 5 i 8  

d) de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 7 i 9. 

e) de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi 
de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 5 i 8.

SEGON: DESESTIMAR les al·legacions següents: 

a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B., l’al·legació número 1. 

b) De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T. en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

c) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9. 

d) de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10. 

e) de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J.C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi 
de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9.

TERCER: DONAR TRASLLAT al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN REAL 
ESTATE SPAIN, SL, de l’informe presentat pel CPNSC en data 21 de gener de 2021, 
de l’informe presentat per l’ACA en data 8 de març de 2021, i de l’anterior acord de la 
Junta de Govern Local de resolució de les al·legacions formulades durant el termini 
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d’informació pública, a fi de que s’incorporin les corresponents modificacions en el 
Projecte.

QUART: REQUERIR al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN REAL ESTATE 
SPAIN, SL, perquè iniciï la tramitació del PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA prevista a l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, d’acord amb l’informe emès pel CPNSC i presentat 
en data 21 de gener de 2021.

CINQUÈ: DONAR TRASLLAT dels anteriors acords a les persones interessades.

Contra els esmentats acords que tenen la consideració d’acte de tràmit no es pot 
interposar cap recurs, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu de les administracions públiques. L’anterior és sense 
perjudici que es puguin fer quantes al·legacions es considerin adients.”

Vist l’informe jurídic de data 25 de maig de 2021 conformat per l’assessora jurídica 
municipal en data 28 de maig de 2021.

Vist l’informe proposta emès en data 8 de juny de 2021 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica. 

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

 PRIMER: ESTIMAR les al·legacions següents: 

a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B, l’al·legació número 2.

b) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya, les 
al·legacions número 7 i 9.  

c) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 5 i 8  

d) de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 7 i 9. 

e) de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi 
de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 5 i 8.

SEGON: DESESTIMAR les al·legacions següents: 
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a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024885, per la Sra. M.F.B., l’al·legació número 1. 

b) De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024886, pel Sr. JL.M.T. en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

c) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9. 

d) de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les 
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10. 

e) de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada 
2020025023, pel Sr. J.C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi 
de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9.

TERCER: DONAR TRASLLAT al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN REAL 
ESTATE SPAIN, SL, de l’informe presentat pel CPNSC en data 21 de gener de 2021, 
de l’informe presentat per l’ACA en data 8 de març de 2021, i de l’anterior acord de la 
Junta de Govern Local de resolució de les al·legacions formulades durant el termini 
d’informació pública, a fi de que s’incorporin les corresponents modificacions en el 
Projecte.

QUART: REQUERIR al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN REAL ESTATE 
SPAIN, SL, perquè iniciï la tramitació del PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA prevista a l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, d’acord amb l’informe emès pel CPNSC i presentat 
en data 21 de gener de 2021.

CINQUÈ: DONAR TRASLLAT dels anteriors acords a les persones interessades.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

10. Edificació. Expedient núm. 23/2019/LLIMA. 
 
Aprovar atorgar la pròrroga del termini per iniciar i finalitzar les obres 
autoritzades mitjançant la llicència d’obres majors amb número d’expedient 
OM2019-16.

Atès que en data 24 de maig de 2019, amb registre general d’entrada número 
2019009531, el Sr. Miquel Àngel Caelles Garcia, actuant en nom i representació 
de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (en endavant, 
“IMPSÒL”), presentà una sol·licitud de llicència d’obres majors per a la 
construcció de dos edificis aïllats amb un total de 61 habitatges amb protecció oficial, 
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places d’aparcament (206 places i 27 per a moto) i 104 trasters en 2 plantes 
soterrani, a la Illa núm. 1 UMP 1 i UMP 2 del Pla Parcial del sector Les 
Guardioles (avinguda Mancomunitat), d’aquest municipi.
 
Atès que en data 4 de juny de 2019, amb RE: 005071-2019, es notifica per EACAT a 
l’Ajuntament el Decret núm. 123/19 del conseller delegat de l’Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, pel qual resol aprovar inicialment, d’acord amb 
l’article 235-2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el projecte Bàsic per a la 
construcció de la 2a fase d’un conjunt de 61 habitatges amb protecció oficial, places 
d’aparcament i trasters a l’avinguda Mancomunitat del sector Les Guardioles a Molins 
de Rei. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2019 fou emès informe pel Cap del Negociat 
d’Instal·lacions Tècniques,  d’acord amb el qual el Projecte Tècnic 
d’instal·lació d’ACS amb energies renovables presentat reuneix les condicions que ha 
de complir la utilització del sistema d’aerotèrmia per ser contemplat com a eficient i 
renovable. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2019, fou emès informe de deficiències documentals 
emès per part de l’arquitecte municipal. 
 
En data 19 de juliol de 2019 es presentà una nova instància per registre electrònic 
(RE: 006601-2019), a la que acompanyen la declaració responsable del 
tècnic competent referent al compliment de les condicions de prevenció i seguretat en 
cas d’incendi; documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d’incendi en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis; memòria del projecte bàsic  
d’aparcament que constitueix la separata de protecció contra incendis i 
memòria/projecte contra incendis dels edificis d’habitatges. 
 
Vist l’informe tècnic en matèria de prevenció d’incendis, emès des de la Regió 
d’Emergències Metropolitanes Sud de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, favorable, si bé que condicionat a l’adopció de les següents 
mesures de seguretat contra incendis: 
 

§ El local de risc especial alt situat davant de l’escala S5 haurà de disposar d’un 
accés mitjançant un vestíbul d’independència propi (diferent al vestíbul 
d’independència de l’ascensor), amb tancaments EI 180 i portes EI2 45-C5. 

§ Cal disposar d’un hidrant d’incendis a la via pública situat a menys de 100 
metres de tota façana accessible a l’edifici, tal i com s’estableix en la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120, de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

Atès que en data  22 de novembre de 20219, l’arquitecte municipal, cap de Negociat 
d’Edificació, emeté informe favorable a la llicència sol·licitada després de 
comprovar que el projecte presentat compleix amb la normativa del PGM, planejament 
derivat i el Decret 141/2012, sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i 
cèdula d’habitabilitat, sempre que es compleixin les condicions determinades en el 
mateix informe. 
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Atès que en data 25 de novembre de 2019, l’assessora jurídica municipal, va emetre 
informe jurídic favorable a la llicència sol·licitada.

Atès que en data 17 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va acordar 
atorgar (i) atorgar llicència d’obres majors núm. OM 2019-16, per executar les obres 
destinades a la construcció de dos edificis aïllats amb un total de 61 habitatges amb 
protecció oficial, places d’aparcament (206 places i 27 per a moto) i 104 trasters en 2 
plantes soterrani, a la Illa núm. 1 UMP 1 i UMP 2 del Pla Parcial del sector Les 
Guardioles, d’acord amb el projecte bàsic presentat, i (ii) subjectar la llicència i la seva 
eficàcia a les condicions de l’informe de prevenció d’incendis, de data 17 de setembre 
de 2019, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Regió 
d’Emergències Metropolitana Sud, i a les condicions particulars i generals, que deriven 
de l’informe tècnic emès en data 21 de novembre de 2019. L’acord d’atorgament de la 
llicència adoptat per la Junta de Govern Local fou notificat a IMPSÒL en data 8 de 
gener de 2020.

Atès que en data 30 de març de 2020 fou notificat per EACAT a l’Ajuntament de Molins 
de Rei el Decret 2020/746 dictat per la Presidència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en virtut del qual, atès allò disposat per l’article 34 del Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març, s’acordà la suspensió dels treballa d’execució de les obres 
promogudes per l’AMB i l’IMPSÒL garantint que la suspensió no suposarà cap risc i 
que s’adoptaran les corresponents mesures de seguretat, tot indicant-se que caldrà 
formalitzar la corresponent acta que reculli dits extrems i la data real de suspensió.

En data 7 de maig de 2020 es comunicà a l’Ajuntament de Molins de Rei les actes 
d’aixecament de la suspensió de les obres d’edificació i urbanització Les Guardioles, 
amb la prèvia adopció de les mesures de seguretat sanitària que corresponguin per 
part del contractista. Les actes foren signades per l’adjudicatari, la Direcció Facultativa, 
la Direcció d’Execució, el Coordinador de Seguretat i Salut, la Directora de la Promoció 
i el Coordinador Tècnic.

En data 16 de desembre de 2020 fou comunicat el Decret 190/20 adoptat pel 
Conseller Delegat de l’IMPSÒL, en virtut del qual s’acordà l’aprovació de l’expedient 
de contractació de les obres de construcció d’un conjunt d’habitatges protegits al 
Sector Les Guardioles, i del plec de clàusules administratives particulars que han de 
regir la referida contractació.

En data 17 de desembre de 2020 tingué entrada per registre electrònic de l’Ajuntament 
(RE: 2020024236) una instància presentada pel Sr. Miquel Àngel Caelles Garcia, 
actuant en nom  i representació d’IMPSÒL, en virtut de la qual sol·licità una pròrroga 
de la llicència d’obres majors i l’aplicació de la màxima bonificació possible en les 
taxes a satisfer atesa la condició d’Administració Pública de l’entitat sol·licitant i la 
situació derivada de la pandèmia de Covid-19.

Atès que a l’expedient de referència li resulta d’aplicació la normativa urbanística 
següent:

§ Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (en endavant, “RDL 7/2015”).
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§ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, “TRLUC”). 

§ Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme (en 
endavant, “RLUC”).

§ Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre Protecció 
de la Legalitat Urbanística (en endavant, “Decret 64/2014”). 

Atès que addicionalment, també resulta d’aplicació la següent normativa:

§ Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 

§ Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l’Edificació 

§ Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre Condicions mínimes d’Habitabilitat i la 
Cèdula d’Habitabilitat. 

§ Llei 3/2010, del 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

§ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut en les obres de construcció. 

§ Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat. 

§ Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

§ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, més enllà de la normativa reguladora 
dels ens locals (en endavant “ROAS). 

§ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques (en endavant, “Llei 39/2015”).

§ Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
Administracions Públiques de Catalunya, en allò que no contravingui la 
legislació estatal vigent en matèria de procediment administratiu comú 
anteriorment esmentada (en endavant, “Llei 26/2010”).

Atès que a l’expedient de referència li resulta d’aplicació el següent planejament 
urbanístic:

§ Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament per la CPU en 
data 14 de juliol de 1976 i Ordenances Metropolitanes (en endavant, 
“PGM”).



Acta JGL 15/06/2021
 SEC/SCC/red

40/59
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

§ MPG Parc de Collserola i adequació del PE, aprovat definitivament el 13 de 
desembre de de 1990 (publicat el 30 de setembre de 1991).

§ MPG Àmbit les Guardioles, aprovat definitivament en data 13 d’abril de 
2007 (publicat el 14 de maig de 2007).

§ PP del Sector de les Guardioles, aprovat definitivament el 27 de gener de 
2011 (publicat el 23 de febrer de 2011).

Atès que de conformitat amb allò previst a l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats 
poden actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions 
administratives.

Atès que a l’expedient consta acreditada la representació a favor del Sr. Miquel Àngel 
Caelles Garcia per actuar en nom i representació d’IMPSÒL.

Vist l’article 189 TRLUC i les condicions generals de la llicència atorgada estableixen 
que les obres s’hauran d’iniciar en el termini d’un any, i el termini per acabar-les és de 
tres, a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’atorgament de la llicència. La 
llicència caduca si transcorren els terminis esmentats sense haver-se iniciat o finalitzat, 
respectivament, les obres concedides. 

Atès que si la llicència ha caducat les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n 
demana i se’n obté una de nova. Un cop caducada la llicència, l’òrgan ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones i amb 
l’audiència prèvia de la persona titular. 

Atès que els titulars de la llicència tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini 
d’inici com de finalització de les obres i l’obtenen per la meitat del termini de què es 
tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.

Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres fou presentada per registre 
electrònic de l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2020 (RE: 2020024236), la 
mateix hauria estat presentada dins el termini màxim d’un any per a iniciar les obres, 
motiu pel qual és procedent atorgar la pròrroga sol·licitada per la meitat dels terminis 
d’inici i de finalització de les obres.

Atès que d’acord amb l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (en endavant, “LRBRL”), l’òrgan competent per atorgar la llicència 
urbanística és l’Alcalde, si el planejament urbanístic vigent no disposa una altra cosa, 
delegable en la Junta de Govern Local o en el Regidor competent de conformitat amb 
allò previst a l’article 21.3 de la LRBRL, l’article 72 del ROAS i l’article 43 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Atès el Decret d’Alcaldia número 571, de 20 de març de 2020, l’òrgan competent per 
resoldre les llicències d’obres majors és la Junta de Govern Local per delegació de 
l’Alcaldia.
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Vist l’informe jurídic de data 6 de juny de 2021, conformat per l’Assessora Jurídica 
municipal en data 7 de juny de 2021.

Vist l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat per l’Assessora Jurídica en 
data 7 de juny de 2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT l’atorgament de la pròrroga del termini per 
iniciar i finalitzar les obres autoritzades mitjançant la llicència d’obres 
majors atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre de 2019. 

La pròrroga s’atorga per la meitat dels terminis d’inici i de finalització de les 
obres:

a) Termini per iniciar les obres: sis mesos addicionals.
b) Termini per finalitzar les obres: un any i sis mesos addicionals.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació dels recursos 
corresponents.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

11. Edificació. Expedient núm. 10/2018/LLIMA. 
 
Aprovar acordar l’adopció d’acceptació del desistiment de llicència d’obres 
majors, atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de 
gener de 2019, per executar les obres destinades al canvi d’ús d’un magatzem a 
habitatge i generar dos habitatges independents per planta, un en planta primera 
i l’altre en planta segona a l’edifici situat a l’Avinguda València, 12, del terme 
municipal de Molins de Rei.

Atès que a l’expedient de referència hi consten els següents antecedents:

§ En data 21 de gener de 2019 la Junta de Govern Local va acordar atorgar 
llicència d’obres majors per executar les obres destinades al canvi d’ús d’un 
magatzem a habitatge i generar dos habitatges independents per planta, un en 
planta primera i l’altre en planta segona a l’edifici situat a l’Avinguda València, 12, 
del terme municipal de Molins de Rei.

§ En dates 28 d’abril de 2020 i 2 de setembre de 2020 (amb RE 2020007453 i 
2020015155, respectivament), el Sr. Joaquim Figa Mataró sol·licità la devolució 
de les fiances dipositades vinculades a l’expedient OM 2018-07, atès que no 
s’han iniciat les obres objecte de la llicència atorgada.
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Atès que consta dipositada en aquest  expedient una fiança d’import 1.229,28 €, que 
inclou dos conceptes: 

- 1.079,28 € per garantir el correcte estat dels elements  d’urbanització.
- 150 € per garantir el correcte destí dels residus i terres.

Atès que en data 22 de setembre de 2020 fou emès un informe per part de l’inspector 
d’obres, del que es desprèn que les obres vinculades a l’expedient OM 2018-07 no 
s’han executat.

Atès que en data 22 de setembre de 2020 fou emès un informe tècnic per part de Cap 
del Negociat d’Edificació, en virtut del qual proposa:

“informar favorablement el desistiment de la llicència i: 

1. Donar trasllat al departament de Tresoreria per a que procedeixi a  la 
devolució de les fiances dipositades: 

- Per garantir el correcte estat dels elements d’urbanització
- Per garantir el correcte destí de terres i runes.

2. Donar trasllat al departament de Rendes per a que procedeixi a  la 
devolució de:

- L’impost liquidat en concepte de impost d’obres, ja que les obres no han estat 
iniciades

- La part de taxa que correspongui, si s’escau”.

Atès que en data 10 de maig de 2021, fou emès informe per part de l’inspector 
d’obres, de que es desprèn que les obres de canvi d’ús i reforma interior de l’habitatge 
entre mitgeres situat a la finca núm. 12 de l’Av. València, no s’han iniciat, adjuntant 
fotografies actuals de l’interior de l’immoble. 

Atès que a l’expedient de referència li resulta d’aplicació la normativa urbanística 
següent:

§ Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (en endavant, “RDL 7/2015”).

§ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, “TRLUC”). 

§ Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, 
“RLUC”).
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§ Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre Protecció 
de la Legalitat Urbanística (en endavant, “Decret 64/2014”). 

Atès que addicionalment, també resulta d’aplicació la següent normativa:

§ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local (en endavant, 
“LRBRL”).

§ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, “DL 2/2003”).

§ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, més enllà de la normativa reguladora 
dels ens locals (en endavant “ROAS). 

§ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques (en endavant, “Llei 39/2015”).

§ Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
Administracions Públiques de Catalunya, en allò que no contravingui la legislació 
estatal vigent en matèria de procediment administratiu comú anteriorment 
esmentada (en endavant, “Llei 26/2010”).

Atès que de conformitat amb allò previst a l’article 94.1 de la Llei 39/2015, tot 
interessat pot desistir de la seva sol·licitud. El desistiment pot efectuar-se per 
qualsevol mitjà que permeti la seva constància, sempre que incorpori la signatura que 
correspongui d’acord amb allò previst a la normativa aplicable.

Atès que segons l’apartat 4 de l’article 94 de la Llei 39/2015, l’Administració ha 
d’acceptar de pla el desistiment i ha de declarar conclòs el procediment excepte que, 
havent-se personat en el mateix tercers interessats, instin la seva continuació en el 
termini de 10 dies des de la data en què hagi estat notificat el desistiment.

Atès que en l’expedient de referència no consten tercers interessats en l’expedient ni 
tampoc la concurrència de circumstàncies que comportin l’afectació a l’interès general.

Atès que d’acord amb l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (en endavant, “LRBRL”), l’òrgan competent per atorgar la llicència 
urbanística és l’Alcalde, si el planejament urbanístic vigent no disposa una altra cosa, 
delegable en la Junta de Govern Local o en el Regidor competent de conformitat amb 
allò previst a l’article 21.3 de la LRBRL, l’article 72 del ROAS i l’article 43 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Atès el Decret d’Alcaldia número 571, de 20 de març de 2020, l’òrgan competent per 
resoldre les llicències d’obres majors és la Junta de Govern Local, per delegació de 
l’Alcaldia.
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Atesos els fonaments jurídics esmentats, considerant tot el que s’ha indicat en el 
present Informe i vist, molt especialment, el contingut de l’informe tècnic emès pels 
serveis tècnics municipals.

Vist l’informe jurídic de data 7 de juny de 2021, conformat per l’Assessora Jurídica 
municipal en data 8 de juny de 2021.

Vist l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat en data 8 de juny de 2021 
per l’Assessora Jurídica

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer.- APROVAR l’adopció d’acord d’acceptació del desistiment de llicència d’obres 
majors, atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 
2019, per executar les obres destinades al canvi d’ús d’un magatzem a habitatge i 
generar dos habitatges independents per planta, un en planta primera i l’altre en planta 
segona a l’edifici situat a l’Avinguda València, 12, del terme municipal de Molins de 
Rei, en la seva virtut, acordar el tancament i arxiu definitiu de l’expedient administratiu 
de referència, als efectes legals i econòmics oportuns.

Segon.- RETORNAR la fiança dipositada en data 6 de desembre de 2018 i mitjançant 
operació número 12018000043100 per import de 1.228,28 euros, en concepte de 
garantir el correcte estat dels elements de la urbanització i per garantir el correcte destí 
dels residus sobrants que s’originen en l’activitat de les obres consistents en el canvi 
d’ús d’un magatzem a habitatge i generar dos habitatges independents per planta, un 
en planta primera i l’altre en planta segona a l’edifici situat a l’Avinguda València, 12, 
d’aquest municipi.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, amb indicació dels recursos 
corresponents.

Quart.- Donar trasllat al departament de Rendes per a que procedeixi a  la devolució 
de la taxa i impost d’obres que correspongui.

Cinquè.- COMUNICAR el present acord al Departament d’Intervenció i Departament 
de Tresoreria.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

12. Innovació i Empresa. Expedient núm. 2/2021/LLIOP. 
 
Concedir Llicència Municipal Temporal per ocupar la via pública amb una caseta 
per a la venda de productes pirotècnics a ubicar als següents emplaçaments : 
Rambla de la Granja cantonada amb Avinguda de Caldes. Rambla de la Granja 
cantonada amb Sèquia del Molí. Rambla de la Granja amb Passeig del Terraplè. 
c/ Primer de Maig cantonada c/ Salvador Seguí i c/ Primer de Maig amb c/ 
Francesc Layret. 
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Vista la instància de data 17 de novembre de 2020 mitjançant registre per EACAT 
núm. 21584 es presenta per part de la Delegació de Govern a Catalunya la 
comunicació de presentació de sol·licituds de venda de productes pirotècnics en 
establiments temporals a nom de JOSÉ MARIA VILARDELL OLIVERAS per ubicar-se 
a Carrer Primer de Maig cantonada amb Avinguda de Caldes per una caseta tipus N, i 
a nom de JOSEP MARIA VILARDELL OLIVERAS per ubicar-se al C/Primer de Maig 
cantonada amb C/Salvador Seguí per una caseta tipus N. 

Vista la instància de data 17 de novembre de 2020 mitjançant registre per EACAT 
núm. 21584 es presenta per part de la Delegació de Govern a Catalunya la 
comunicació de presentació de sol·licituds de venda de productes pirotècnics en 
establiments temporals a nom de HIPERCOHETE SL per ubicar-se a Rambla de la 
Granja cantonada amb Avinguda de Caldes per una caseta tipus M. 

Vista la instància de data 23 de febrer de 2021 mitjançant registre d’entrada per 
EACAT núm. 4010 es presenta per part de la Delegació de Govern a Catalunya, la 
comunicació de presentació de sol·licitud de venda de productes pirotècnics en 
establiments temporals a nom de FRANCESC XAVIER PALMADA BADIA per ubicar-
se a Rambla de la Granja amb Sèquia del Molí per una caseta tipus M. 

Vista la instància de data 10 de març de 2021 mitjançant registre per EACAT 
núm.5086 es presenta per part de la Delegació de Govern a Catalunya la comunicació 
de presentació de sol·licitud de venda de productes de pirotècnia en establiment 
temporal a nom de ARS PIROTECNIA S.L per ubicar-se a Rambla de la Granja amb 
Passeig Terraplè per una caseta tipus N entre els dies 13 a 23 de juny de 2021.

Vista la instància de data 26 de març de 2021 mitjançant registre per EACAT núm. 
6244 es presenta per part de la Delegació de Govern a Catalunya la comunicació de 
presentació de sol·licituds de venda de productes pirotècnics en establiments 
temporals a nom de CORVAL SCCL per ubicar-se al carrer Primer de Maig amb carrer 
Francesc Layret per una caseta tipus M entre els dies 15 a  23 de juny de 2021.

Vistos els informes de via pública següents: 

Informe tècnic emès pel Cap de Mobilitat amb funcions amb data 16 de maig de 2021 
en relació a la instància núm. 3918 de data 22 de febrer de 2021 sobre la petició  de 
instal·lació de caseta de venda de productes pirotècnics a ubicar al C/Primer de Maig 
Cantonada amb C/Francesc Layret per part de CORVAL SCCL amb condicions.

Informe tècnic emès pel Cap de Mobilitat amb funcions amb data 16 de maig de 2021 
en relació a la instància núm. E/001951-2020 de data 2 de desembre de 2020 sobre la 
petició de instal·lació de caseta de venda de productes pirotècnics a ubicar a Rambla 
de la Granja amb Sèquia del Molí per part de FRANCESC XAVIER PALMADA amb 
condicions.

Informe tècnic emès pel Cap de Mobilitat amb funcions amb data 16 de maig de 2021 
en relació a la instància núm. 11084 de data 25 de juny de 2020 sobre la petició de 
instal·lació de caseta de venda de productes pirotècnics a ubicar a Rambla de la 
Granja amb Passeig Terraplè per part de ARS PIROTECNIA SL amb condicions.
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Informe tècnic emès pel Cap de Mobilitat amb funcions amb data 16 de maig de 2021 
en relació a la instància núm. 12792 de data 16 de juliol de 2020 sobre la petició de 
instal·lació de caseta de venda de productes pirotècnics a ubicar a Carrer Primer de 
Maig amb Carrer Salvador Seguí per part de JOSEP MARIA VILARDELL amb 
condicions.

Informe tècnic emès pel Cap de Mobilitat amb funcions amb data 1 de juny de 2021 en 
relació a la instància núm. 15951 de data 15 de setembre de 2020 sobre la petició de 
instal·lació de caseta de venda de productes pirotècnics a ubicar a Rambla de la 
Granja amb Avinguda de Caldes per part de HIPERCOHETE SL amb condicions.

Vistes les RESOLUCIONS de la Subdelegació el Govern a Barcelona següents: 

En data 19 de maig de 2021 mitjançant registre d’entrada núm. 10298 el titular 
CORVAL SCCL aporta Autorització per a la instal·lació i funcionament d’un establiment 
temporal de venda de pirotècnia emesa per la Subdelegació del Govern a Catalunya 
en favor de CORVAL SCCL per un establiment tipus M, per un període de venda entre 
el 15 i el 23 de juny de 2021 a la cantonada C/Primer de Maig amb Francesc Layret 
amb condicions. 

En data 19 de maig de 2021 mitjançant registre d’entrada núm. 10332 el titular 
HIPERCOHETE SL aporta Autorització per a la instal·lació i funcionament d’un 
establiment temporal de venda de pirotècnia emesa per la Subdelegació del Govern a 
Catalunya en favor de HIPERCOHETE SL per un establiment tipus M, per un període 
de venda entre el 10 i el 23 de juny de 2021 a la cantonada Rambla de la Granja amb 
Avinguda de Caldes, amb condicions. 

En data 21 de maig de 2021 mitjançant registre d’entrada núm. 10507 el titular 
FRANCES XAVIER PALMADA BADIA aporta Autorització per a la instal·lació i 
funcionament d’un establiment temporal de venda de pirotècnia emesa per la 
Subdelegació del Govern a Catalunya en favor de FRANCESC XAVIER PALMADA 
BADIA per un establiment tipus M, per un període de venda entre el 6 i el 30 de juny 
de 2021 a la cantonada Rambla de la Granja amb Sèquia del Molí, amb condicions.

En data 27 de maig de 2021 mitjançant registre d’entrada núm. 10764 el titular ARS 
PIROTECNIA SL aporta Autorització per a la instal·lació i funcionament d’un 
establiment temporal de venda de pirotècnia emesa per la Subdelegació del Govern a 
Catalunya en favor de ARS PIROTECNIA SL per un establiment tipus N, per un 
període de venda entre el 13 i el 23 de juny de 2021 a la cantonada Rambla de la 
Granja amb Passeig Terraplè, amb condicions. 

En data d’emissió d’aquest informe, no s’ha aportat autorització per a la instal·lació i 
funcionament d’establiment temporal de venda de pirotècnia per  part de la 
Subdelegació de Govern a Catalunya per JOSEP MARIA VILARDELL, a ubicar al 
C/Primer de Maig cantonada amb C/Salvador  Seguí. 

Vista la comunicació rebuda per EACAT amb data 1 de juny per registre núm. 
E/000169-2021 per part de la Delegación de Gobierno en Cataluña sobre la vigilància i 
inspecció d’activitats de pirotècnia en relació a la crisi sanitària provocada pel Covid-
19.
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Es proposa incloure en l’autorització les següents condicions: 

ARS PIROTECNIA SL

- Condicionar la llicència municipal temporal per ocupar la via pública amb una 
caseta tipus N per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a Rambla de la 
Granja amb Passeig Terraplè durant el període del 13 al 23 de juny de 2021 
segons autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, supeditat al 
compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

- De la petició resulten unes dimensions de la caseta (14.4 m2) i de l’espai 
auxiliar (4 m2) i per tant es considera que no es podrà ocupar una superfície de 
més de 41 m2 incloent les tanques al voltant de la mateixa. 

- La caseta haurà d’estar a més de 20 m de la parada d’autobús situada al 
passeig del Terraplè amb Rambla de la Granja (costat riu). 

JOSEP MARIA VILARDELL

- Condicionar la llicència municipal temporal per ocupar la via pública amb una 
caseta tipus N per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a C/Primer de 
Maig cantonada amb C/Salvador Seguí durant el període que estableixi 
l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, supeditat al 
compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

- Caldrà aportar previ a la instal·lació de la caseta, l’autorització de la 
Subdelegació de Govern a Barcelona per a caseta temporals de venda de 
material pirotècnic.

- En la petició es fixen les dimensions de la caseta (12 m2), i per tant es 
considera que no es podrà ocupar una superfície de més de 18 m2, incloent les 
tanques al voltant de la mateixa. 

HIPERCOHETE SL

- Condicionar la llicència municipal temporal per ocupar la via pública amb una 
caseta tipus M per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a la Rambla de 
la Granja amb Avinguda de Calder durant el període del 10 al 23 de juny de 
2021 segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, 
supeditat al compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les 
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autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en 
funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió 
o restricció d’aquesta activitat.  

- En la petició no es fixen les dimensions de la caseta, però es tindrà que tenir en 
compte que les dimensions hauran de contemplar la instal·lació de les tanques 
al voltant de la mateixa. 

- La caseta haurà d’estar a més de 20 m la caseta de pirotècnia situada al 
Passeig del Terraplè amb la Rambla de la Granja.

FRANCESC XAVIER PALMADA

- Condicionar la llicència municipal temporal per ocupar la via pública amb una 
caseta tipus M per a la venda de productes pirotècnics a ubicar a la Rambla de 
la Granja amb Sèquia del Molí durant el període del 6 al 30 de juny de 2021 
segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, supeditat al 
compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

- En la petició es fixen les dimensions de la caseta (7.05 m2) i per tant es 
considera que no es podrà ocupar una superfície de més de 21.75 m2, incloent 
les tanques al voltant de la mateixa.

- La caseta haurà d’estar a més de 20 m de la parada d’autobús situada al 
C/Anselm Clavé, cantonada amb Rambla de la Granja (costat riu).

CORVAL SCCL

- Condicionar la llicència municipal temporal per ocupar la via pública amb una 
caseta tipus M per a la venda de productes pirotècnics a ubicar al C/Primer de 
Maig amb C/Francesc Layret durant el període del 15 al 23 de juny de 2021 
segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, supeditat al 
compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

- En la petició es fixen les dimensions de la caseta (8 m2), i per tant es considera 
que no es podrà ocupar una superfície de més de 20 m2, incloent les tanques al 
voltant de la mateixa.  

Les condicions proposades pel Cap del Negociat de Via Publica i Manteniment:

- La caseta no podrà estar dins del parc, sinó a la vorera del mateix. La ubicació 
proposada, podrà ser modificada en el moment de la implantació, en funció del 
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interès públic o per qualsevol altre circumstància que en raó de la seguretat ho 
aconsellés. 

- Haurà de quedar lliure el tram de la vorera en el que desemboca el passadís 
que travessa el parc i que permet la circulació dels vianants. 

- L’autorització s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici de tercers. 

- La situació de la caseta haurà de complir amb la distància de seguretat superior 
a 20 metres respecte les edificacions més properes i que fixa la instrucció 
complementària ITC 17 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. 

- La instal·lació es col·locarà al lloc esmentat deixant un  mínim de 2 m, a la 
vorera, de tal manera que no impedeixi la normal circulació dels vianants pel 
vial públic. És condició indispensable que hi hagin tanques de protecció i 
aquestes es col·locaran de tal manera que no dificultin el pas ni de persones ni 
de vehicles. 

- Els elements que es puguin instal·lar a la via pública hauran d’ajustar-se, en 
cada moment, a la normativa municipal. És obligació del titular de la llicència 
mantenir en perfecte condició d’ús i neteja, tot respectant la resta de mobiliari 
urbà, els arbres i les plantes existents, protegint-los si és necessari. (Article 100 
de l’Ordenança de Convivència Vilatana).

- Els titulars de l’activitat que pugui ocasionar brutícia en la via pública, són els 
responsables d’evitar el deteriorament de la mateixa, prevenir que aquesta 
s’embruti i, si és el cas han de netejar i retirar tots els materials residuals que 
l’activitat generi. Els productes resultants de l’escombrada i neteja no poden 
abandonar-se al carrer en cap cas, sinó que s’han de recollir i dipositar-los als 
contenidors. (Articles 108.12 i 109.1 de l’Ordenança de Convivència Vilatana). 

- La instal·lació ha de complir, a més, totes les condicions que imposin en la 
llicència d’ús, i l’atorgament tindrà  caràcter temporal, sense que aquesta 
autorització generi cap dret per anualitats posteriors. 

Les condicions tècniques següents:

- Caldrà donar compliment al Real Decreto 989/2015, de 30 d’octubre,  pel que 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxos i sobre tota a la ITC 
núm. 17.

- La venda es realitzarà en una caseta que reuneixi les característiques que 
assenyali la Delegació de Govern a Barcelona. El sostre serà lleuger i es 
subjectarà de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas 
d’explosió o projecció. El taulell i la façana de venda hauran d’estar cobertes 
per una visera voladissa d’una amplada mínima de 0.6 metres. Així mateix les 
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portes de les casetes sempre obriran cap a l’exterior. L’amplada mínima de les 
portes exteriors i dels passadissos serà de 80 cm i 1 m, respectivament.  Les 
dimensions de la caseta haurà de permetre que els treballadors realitzin el seu 
treball sense riscos per a la seguretat i la salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables, segons el que disposa el Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 

- A càrrec de l’establiment hi serà el titular o persona degudament autoritzada 
com a responsable de venda, dades del qual figuren en l’autorització de la 
Delegació de Govern. 

- Els articles de pirotècnia no podran exposar-se amb càrrega a l’aparador ni a 
l’abast del públic.

- El transport dels articles pirotècnics es regirà per allò establert en la 
reglamentació vigent per al mitjà de transport corresponent i, en defecte d’això, 
per les prescripcions establertes en el títol IX del Reglament. En concret, el 
transport per carretera dels productes regulats, realitzat integrament en territori 
espanyol, s’ajustarà al que es disposa en el Reial Decret 97/2014, de 14 de 
febrer, que regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per 
carretera en territori espanyol. Així mateix, hauran de complir-se les normes 
establertes per l’Acord Europeu sobre el Transport internacional de 
mercaderies perilloses per carretera (ADR), que estigui en vigor. 

- Tenint en compte el que estableix l’article 167.3 del vigent reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, podran transportar-se en vehicles particulars artificis 
pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1, P1, ús en la marina i destinats a 
l’ús previst en la instrucció tècnica complementària núm. 18, fins a un total de 
15 kgs. Nets (NEC).

- En tots els establiments regulats per la ITC núm. 17 es permetrà la venda i 
l’emmagatzematge de productes pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1 i 
P1 i, en cas que s’especifiqui en l’autorització, també ús en la marina que 
ostentin el marcat CE i compleixin amb les obligacions relacionades amb 
l’avaluació de conformitat. En tot cas, han d’estar catalogats i tenir assignats la 
categoria i la divisió de risc que els correspon, així com tot allò que disposa la 
ITC núm.4 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. 

- En els establiments temporals només s’admetran simultàniament dues 
persones despatxant els productes i una més reposant i ajudant als venedors. 
Les dades d’aquesta no tenen per què constar en l’autorització, sempre que no 
es tracti del titular o responsable de venda. 

- Per documentar la comunicació de qualsevol canvi posterior en els 
responsables de venda, serà necessari disposar d’un exemplar de la 
comunicació degudament validat pel Registre General o la unitat tramitadora.
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- La quantitat màxima de material que es podrà emmagatzemar a la caseta serà 
la establerta en el punt 4 de la Instrucció Tècnica Complementària del vigent 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. Amb caràcter general,  pels 
establiments tipus M (casetes sense magatzem), la quantitat màxima de 
matèria reglamentada no podrà superar els 50 kilograms. En el cas dels 
establiments tipus N (les casetes amb magatzem), la quantitat màxima de 
matèria reglamentada no podrà superar els 75 kilograms.

- Els productes pirotècnics es retiraran de la caseta quan aquesta resti tancada 
al públic i es dipositaran en un magatzem autoritzat. 

- Els productes pirotècnics s’exposaran en prestatges fora de l’abast del públic. 

- Els establiments temporals tipus M i N hauran de disposar d’extintors d’incendis 
en perfecte estat de funcionament, càrrega, i amb la revisió preceptiva. Es 
posaran en un lloc visible avisos homologats de “prohibit fumar”. No es podrà 
encendre flames ni estufes incandescents. La instal·lació elèctrica, si n’hi 
hagués, haurà de ser estanca i complir amb allò establert al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. No podran instal·lar-se llums portàtils que 
impliquin qualsevol tipus de combustió.

- Caldrà donar compliment a tots els condicionaments especials que es pugin 
incorporar a l’Autorització que la Subdelegació del Govern a Barcelona per a la 
venda de cada establiment concret. 

- Caldrà disposar de pòlissa de responsabilitat civil al corrent de pagament que 
cobreixi els eventuals danys materials i/o personals que puguin esdevenir a 
conseqüència de l’activitat desenvolupada per la caseta de venda d’articles de 
pirotècnia.

- L’autorització resta subjecta a la disposició de Resolució d’autorització per la 
instal·lació d’establiments de venda de productes pirotècnics emesa per la 
Subdelegació del Govern a Barcelona i amb les condicions, característiques del 
material i quantitats establertes per aquesta.

- L’autorització resta sotmesa a complir les condicions detallades el Real Decreto 
989/2015, de 30 d’octubre,  pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics 
i de cartutxos. 

- Únicament s’autoritza la venda de productes de pirotècnia a les casetes de 
venda. 

Vista la comunicació rebuda per EACAT amb data 1 de juny per registre núm. 
E/000169-2021 per part de la Delegación de Gobierno en Cataluña sobre la vigilància i 
inspecció d’activitats de pirotècnia en relació a la crisi sanitària provocada pel Covid-19 
en la que s’indica: “S’ha originat la necessitat de dictar normativa destinada a evitar la 
propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2. A l’àmbit territorial de Catalunya 
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s’han articulat successives disposicions normatives per part de les autoritats 
autonòmiques competents mitjançant les quals s’han establert mesures en matèria de 
salut pública.  

A l’empar de l’actual legislació sanitària, s’ha dictat la resolució SLT71392/2021, de 7 
de maig, per la que es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 al territori de Catalunya.  
S’atindrà a les mesures i restriccions previstes a la citada resolució i les successives 
resolucions que estiguin en vigor a la data de realització de l’activitat autoritzada, així 
com al Pla d’actuació de PROCICAT vigent en la marc del Pla Estratègic del 
desconfinament pel Covid-19 aprovat per la Generalitat de Catalunya i els diferents 
plans sectorials d’actuació per fer front a la Covid-19 que aquest organisme estableixi. 
Així mateix, en funció de l’evolució epidemiològica, s’hauran de complir les mesures 
que el Govern de la nació o les autoritats competents a nivell autonòmic o local puguin 
adoptar amb caràcter excepcional en matèria de salut pública. En aquest sentit s’haurà 
de tenir en consideració la competència que, en cas que es veiessin afectats drets 
fonamentals, la normativa atorga a l’autoritat jurisdiccional competent, a tenor d’allò 
establert al Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig, pel que s’adopten mesures urgents 
d’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar tras la finalització de la vigència de 
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel que el declara 
l’estat d’alarma per tal de contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-
2.  Per tot l’anteriorment esmentat, us demano novament la col·laboració dels serveis 
del vostre ajuntament en la vigilància, inspecció i, en cas que es produeixin 
irregularitats, aixecament de les corresponents actes, per aconseguir la més estricta 
observància, tant de les prescripcions que conté l’actual Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre (BOE núm. 
267, de 7/11/2015), en especial de les contingudes en la seva instrucció tècnica 
complementària núm. 17, així com dels condicionants específicament imposats en les 
autoritzacions governatives de venda de productes pirotècnics, tant en locals 
comercials”.

Vista la resolució de Salut  SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i 
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en que no hi ha 
condicionants específics sobre la venda en casetes de pirotècnia. Es pot considerar la 
venda temporal de pirotècnia en casetes, assimilable a comerç minorista. Cal tenir en 
compte que la venda de pirotècnia en casetes es realitza sense que el comprador entri 
a l’establiment, i sense que hi hagi un aforament interior, sinó que a l’interior es troba 
el venedor i la venda es realitza directament a la via pública. 

Es proposa incloure les següents condicions per la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19: 

- Supeditar l’exercici de l’activitat al compliment de totes les mesures que les 
autoritats sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o 
estatal puguin adoptar en funció de la evolució de la situació sanitària i que 
puguin conduir a la suspensió o restricció d’aquestes activitats.

- S’atindrà a les mesures i restriccions previstes a la Resolució SLT/1587/2021, 
de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en 
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matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya, i a les successives resolucions que estiguin 
en vigor a la data de realització de l’activitat autoritzada, així com al Pla 
d’actuació del PROCICAT vigent en el marc del Pla estratègic del 
desconfinament pel Covid-19 aprovat per la Generalitat de Catalunya i els 
diferents plans sectorials d’actuació per fer front a la Covid-19 que aquest 
organisme estableixi. 

- S’hauran de complir les mesures que el Govern de la nació o les autoritats 
competents a nivell autonòmic o local puguin adoptar amb caràcter excepcional 
en matèria de salut pública. 

- La prestació de serveis s'ha de fer, sense contacte físic amb els clients. En el 
desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.

- Els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de 
prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla 
sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del 
PROCICAT.

- Caldrà mantenir les distàncies de seguretat interpersonals.

Atès que en data 9 de juny de 2021 l’assessor jurídic municipal va emetre informe 
jurídic en el qual es va exposar que amb l’autorització de la Delegació del Govern a 
Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona) per a la instal·lació i funcionament 
de un establiment temporal de venda de pirotècnia, amb l’emissió d’informes 
municipals favorables de Via Pública i Activitats, i amb el compliment per part dels 
titulars de les casetes de venda de pirotècnia de la totalitat de condicions exigides, es 
compleixen les prescripcions necessàries per autoritzar l’ocupació de la via pública per 
a la instal·lació temporal de casetes de venda d’articles de pirotècnia.

Atès que en el darrer informe jurídic esmentat es va exposar que, respecte les 
sol·licituds d’instal·lació a la via pública de casetes temporals  de venda de pirotècnia 
amb motiu de la revetlla de Sant Joan 2021 s’hauria de verificar i sotmetre a les 
eventuals llicències d’ocupació de la via pública per a la instal·lació temporal de 
casetes de venda de pirotècnia que es puguin atorgar al compliment dels següents 
aspectes: (I) Verificar que la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil cobreix, com 
a mínim l’import normatiu establert, els eventuals danys materials i/o personals que 
puguin esdevenir a conseqüència de l’activitat desenvolupada per les casetes de 
venda d’articles de pirotècnia i (II) Verificar la vigència i validesa de la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil de la caseta de venda d’articles de pirotècnia 
respecte les eventuals dates autoritzades per la Delegació del Govern a Catalunya 
(Subdelegació del Govern a Barcelona) en correlació amb les eventuals dates que es 
puguin autoritzar per part del consistori per ocupar la via pública.
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Vist l’informe-proposta de Junta de Govern Local formulat en data 9 de juny de 2021 
per la cap de Negociat d’Empresa, amb la conformitat dels Serveis Jurídics municipals 
en data 9 de juny de 2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer.- Concedir a la mercantil ARS PIROTECNIA S.L. Condicionar la llicència 
municipal temporal per ocupar la via pública amb una caseta tipus N per a la venda de 
productes pirotècnics a ubicar a Rambla de la Granja amb Passeig Terraplè durant el 
període del 13 al 23 de juny de 2021 segons autorització de la Subdelegació de 
Govern a Barcelona, supeditat al compliment de les mesures que les autoritats 
sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin 
adoptar en funció de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la 
suspensió o restricció d’aquesta activitat.  

De la petició resulten unes dimensions de la caseta (14.4 m2) i de l’espai auxiliar (4 
m2) i per tant es considera que no es podrà ocupar una superfície de més de 41 m2 
incloent les tanques al voltant de la mateixa. 

La caseta haurà d’estar a més de 20 m de la parada d’autobús situada al passeig del 
Terraplè amb Rambla de la Granja (costat riu). 

Segon.- Concedir al Sr. JOSEP MARIA VILARDELL OLIVERAS llicència municipal 
temporal per ocupar la via pública amb una caseta tipus N per a la venda de productes 
pirotècnics a ubicar a C/Primer de Maig cantonada amb C/Salvador Seguí durant el 
període que estableixi l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, 
supeditat al compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

Caldrà aportar previ a la instal·lació de la caseta, l’autorització de la Subdelegació de 
Govern a Barcelona per a caseta temporals de venda de material pirotècnic.

En la petició es fixen les dimensions de la caseta (12 m2), i per tant es considera que 
no es podrà ocupar una superfície de més de 18 m2, incloent les tanques al voltant de 
la mateixa. 

Tercer.- Concedir a la mercantil HIPERCOHETE S.L. llicència municipal temporal per 
ocupar la via pública amb una caseta tipus M per a la venda de productes pirotècnics a 
ubicar a la Rambla de la Granja amb Avinguda de Calder durant el període del 10 al 23 
de juny de 2021 segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a Barcelona, 
supeditat al compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les autoritats 
competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

En la petició no es fixen les dimensions de la caseta, però es tindrà que tenir en 
compte que les dimensions hauran de contemplar la instal·lació de les tanques al 
voltant de la mateixa.
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La caseta haurà d’estar a més de 20 m la caseta de pirotècnia situada al Passeig del 
Terraplè amb la Rambla de la Granja.

Quart.- Concedir al Sr. FRANCESC XAVIER PALMADA BADIA llicència municipal 
temporal per ocupar la via pública amb una caseta tipus M per a la venda de productes 
pirotècnics a ubicar a la Rambla de la Granja amb Sèquia del Molí durant el període 
del 6 al 30 de juny de 2021 segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a 
Barcelona, supeditat al compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les 
autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció 
de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  
En la petició es fixen les dimensions de la caseta (7.05 m2) i per tant es considera que 
no es podrà ocupar una superfície de més de 21.75 m2, incloent les tanques al voltant 
de la mateixa.

La caseta haurà d’estar a més de 20 m de la parada d’autobús situada al C/Anselm 
Clavé, cantonada amb Rambla de la Granja (costat riu).

Cinquè.- Concedir a la mercantil CORVAL SCCL  Condicionar la llicència municipal 
temporal per ocupar la via pública amb una caseta tipus M per a la venda de productes 
pirotècnics a ubicar al C/Primer de Maig amb C/Francesc Layret durant el període del 
15 al 23 de juny de 2021 segons l’autorització de la Subdelegació de Govern a 
Barcelona, supeditat al compliment de les mesures que les autoritats sanitàries i les 
autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció 
de l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció 
d’aquesta activitat.  

En la petició es fixen les dimensions de la caseta (8 m2), i per tant es considera que no 
es podrà ocupar una superfície de més de 20 m2, incloent les tanques al voltant de la 
mateixa.  

Sisè.- Subjectar totes i cadascuna d’aquestes llicències municipals temporals, al 
compliment de les condiciones establertes als informes tècnics emesos pel Cap del 
Negociat de Via Pública i Manteniment :

- La caseta no podrà estar dins del parc, sinó a la vorera del mateix. La ubicació 
proposada, podrà ser modificada en el moment de la implantació, en funció del 
interès públic o per qualsevol altre circumstància que en raó de la seguretat ho 
aconsellés. 

- Haurà de quedar lliure el tram de la vorera en el que desemboca el passadís 
que travessa el parc i que permet la circulació dels vianants. 

- L’autorització s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici de tercers. 

- La situació de la caseta haurà de complir amb la distància de seguretat superior 
a 20 metres respecte les edificacions més properes i que fixa la instrucció 
complementària ITC 17 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. 
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- La instal·lació es col·locarà al lloc esmentat deixant un  mínim de 2 m, a la 
vorera, de tal manera que no impedeixi la normal circulació dels vianants pel 
vial públic. És condició indispensable que hi hagin tanques de protecció i 
aquestes es col·locaran de tal manera que no dificultin el pas ni de persones ni 
de vehicles. 

- Els elements que es puguin instal·lar a la via pública hauran d’ajustar-se, en 
cada moment, a la normativa municipal. És obligació del titular de la llicència 
mantenir en perfecte condició d’ús i neteja, tot respectant la resta de mobiliari 
urbà, els arbres i les plantes existents, protegint-los si és necessari. (Article 100 
de l’Ordenança de Convivència Vilatana).

- Els titulars de l’activitat que pugui ocasionar brutícia en la via pública, són els 
responsables d’evitar el deteriorament de la mateixa, prevenir que aquesta 
s’embruti i, si és el cas han de netejar i retirar tots els materials residuals que 
l’activitat generi. Els productes resultants de l’escombrada i neteja no poden 
abandonar-se al carrer en cap cas, sinó que s’han de recollir i dipositar-los als 
contenidors. (Articles 108.12 i 109.1 de l’Ordenança de Convivència Vilatana). 

- La instal·lació ha de complir, a més, totes les condicions que imposin en la 
llicència d’ús, i l’atorgament tindrà  caràcter temporal, sense que aquesta 
autorització generi cap dret per anualitats posteriors. 

Setè.- Subjectar totes i cadascuna d’aquestes llicències municipals temporals, al 
compliment de les condicions tècniques següents:

- Caldrà donar compliment al Real Decreto 989/2015, de 30 d’octubre,  pel que 
s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxos i sobre tota a la ITC 
núm. 17.

- La venda es realitzarà en una caseta que reuneixi les característiques que 
assenyali la Delegació de Govern a Barcelona. El sostre serà lleuger i es 
subjectarà de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas 
d’explosió o projecció. El taulell i la façana de venda hauran d’estar cobertes 
per una visera voladissa d’una amplada mínima de 0.6 metres. Així mateix les 
portes de les casetes sempre obriran cap a l’exterior. L’amplada mínima de les 
portes exteriors i dels passadissos serà de 80 cm i 1 m, respectivament.  Les 
dimensions de la caseta haurà de permetre que els treballadors realitzin el seu 
treball sense riscos per a la seguretat i la salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables, segons el que disposa el Real Decreto 486/1997, de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 

- A càrrec de l’establiment hi serà el titular o persona degudament autoritzada 
com a responsable de venda, dades del qual figuren en l’autorització de la 
Delegació de Govern. 
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- Els articles de pirotècnia no podran exposar-se amb càrrega a l’aparador ni a 
l’abast del públic.

- El transport dels articles pirotècnics es regirà per allò establert en la 
reglamentació vigent per al mitjà de transport corresponent i, en defecte d’això, 
per les prescripcions establertes en el títol IX del Reglament. En concret, el 
transport per carretera dels productes regulats, realitzat integrament en territori 
espanyol, s’ajustarà al que es disposa en el Reial Decret 97/2014, de 14 de 
febrer, que regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per 
carretera en territori espanyol. Així mateix, hauran de complir-se les normes 
establertes per l’Acord Europeu sobre el Transport internacional de 
mercaderies perilloses per carretera (ADR), que estigui en vigor. 

- Tenint en compte el que estableix l’article 167.3 del vigent reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, podran transportar-se en vehicles particulars artificis 
pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1, P1, ús en la marina i destinats a 
l’ús previst en la instrucció tècnica complementària núm. 18, fins a un total de 
15 kgs. Nets (NEC).

- En tots els establiments regulats per la ITC núm. 17 es permetrà la venda i 
l’emmagatzematge de productes pirotècnics de les categories F1, F2, F3, T1 i 
P1 i, en cas que s’especifiqui en l’autorització, també ús en la marina que 
ostentin el marcat CE i compleixin amb les obligacions relacionades amb 
l’avaluació de conformitat. En tot cas, han d’estar catalogats i tenir assignats la 
categoria i la divisió de risc que els correspon, així com tot allò que disposa la 
ITC núm.4 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. 

- En els establiments temporals només s’admetran simultàniament dues 
persones despatxant els productes i una més reposant i ajudant als venedors. 
Les dades d’aquesta no tenen per què constar en l’autorització, sempre que no 
es tracti del titular o responsable de venda. 

- Per documentar la comunicació de qualsevol canvi posterior en els 
responsables de venda, serà necessari disposar d’un exemplar de la 
comunicació degudament validat pel Registre General o la unitat tramitadora.

- La quantitat màxima de material que es podrà emmagatzemar a la caseta serà 
la establerta en el punt 4 de la Instrucció Tècnica Complementària del vigent 
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria. Amb caràcter general,  pels 
establiments tipus M (casetes sense magatzem), la quantitat màxima de 
matèria reglamentada no podrà superar els 50 kilograms. En el cas dels 
establiments tipus N (les casetes amb magatzem), la quantitat màxima de 
matèria reglamentada no podrà superar els 75 kilograms.

- Els productes pirotècnics es retiraran de la caseta quan aquesta resti tancada 
al públic i es dipositaran en un magatzem autoritzat. 
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- Els productes pirotècnics s’exposaran en prestatges fora de l’abast del públic. 

- Els establiments temporals tipus M i N hauran de disposar d’extintors d’incendis 
en perfecte estat de funcionament, càrrega, i amb la revisió preceptiva. Es 
posaran en un lloc visible avisos homologats de “prohibit fumar”. No es podrà 
encendre flames ni estufes incandescents. La instal·lació elèctrica, si n’hi 
hagués, haurà de ser estanca i complir amb allò establert al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. No podran instal·lar-se llums portàtils que 
impliquin qualsevol tipus de combustió.

- Caldrà donar compliment a tots els condicionaments especials que es pugin 
incorporar a l’Autorització que la Subdelegació del Govern a Barcelona per a la 
venda de cada establiment concret. 

- Caldrà disposar de pòlissa de responsabilitat civil al corrent de pagament que 
cobreixi els eventuals danys materials i/o personals que puguin esdevenir a 
conseqüència de l’activitat desenvolupada per la caseta de venda d’articles de 
pirotècnia.

- L’autorització resta subjecta a la disposició de Resolució d’autorització per la 
instal·lació d’establiments de venda de productes pirotècnics emesa per la 
Subdelegació del Govern a Barcelona i amb les condicions, característiques del 
material i quantitats establertes per aquesta.

- L’autorització resta sotmesa a complir les condicions detallades el Real Decreto 
989/2015, de 30 d’octubre,  pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics 
i de cartutxos. 

- Únicament s’autoritza la venda de productes de pirotècnia a les casetes de 
venda. 

Vuitè.- Supeditar l’exercici de l’activitat al compliment de totes les mesures que les 
autoritats sanitàries i les autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal 
puguin adoptar en funció de la evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a 
la suspensió o restricció d’aquestes activitats.

S’atindrà a les mesures i restriccions previstes a la Resolució SLT/1587/2021, de 21 
de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya, i a les successives resolucions que estiguin en vigor a la data de realització 
de l’activitat autoritzada, així com al Pla d’actuació del PROCICAT vigent en el marc 
del Pla estratègic del desconfinament pel Covid-19 aprovat per la Generalitat de 
Catalunya i els diferents plans sectorials d’actuació per fer front a la Covid-19 que 
aquest organisme estableixi. 

S’hauran de complir les mesures que el Govern de la nació o les autoritats competents 
a nivell autonòmic o local puguin adoptar amb caràcter excepcional en matèria de salut 
pública. 
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La prestació de serveis s'ha de fer, sense contacte físic amb els clients. En el 
desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.

Els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de 
prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de 
comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Caldrà mantenir les distàncies de seguretat interpersonals.

Novè.- Condicionar la validesa de cadascuna d’aquestes llicències municipals 
temporals, al pagament de les taxes corresponents.

Desè.- Notificar aquest acords a cadascú dels titulars: ARS PIROTECNIA SL, Sr. 
JOSEP MARIA VILARDELL OLIVERAS, HIPERCOHETE S.L., Sr. FRANCESC 
XAVIER PALMADA BADIA, CORVAL SCCL, a l’AMB com a gestora del Parc Mariona, 
en la forma prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

COMUNICACIÓ INTERNA: Negociat de Mobilitat, Via Pública, Guardia Urbana i 
Negociat de Rendes

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

13.- Qüestions sobrevingudes.

14.- Precs i preguntes.

15.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.25 hores.

  

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

08/09/2021  10:37:28

Xavi Paz Penche

La Secretària

08/09/2021   13:59:42

Sandra Castelltort Claramunt
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